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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Καλάβρυτα 11–13.11.2022

•  2022 - Διεθνές έτος Βιώσιμης Ορεινής Ανάπτυξης

•  Περιβάλλον και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 

•  Ο Αγροδιατροφικός Τομέας & ο Αγροτικός Κόσμος 

•  Πολιτισμός και Τουρισμός σε ορεινό πλαίσιο

•   Σχεδιάζοντας τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή των 

τοπικών κοινοτήτων 

•  Το Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού

•  Προβληματισμοί για την τουριστική αξία των Ελληνικών βουνών

Ημερίδα - Συναντήσεις εργασίας – Στρογγυλά τραπέζια –  

Εργαστήρια - Επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού,  

ιστορικού, τουριστικού και παραγωγικού ενδιαφέροντος. 

ΒΟΥΝΑΒΟΥΝΑ  
20222022

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ – ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ –  
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 

ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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ΒΟΥΝΑΒΟΥΝΑ  
20222022

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ – ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ –  
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 

ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 11-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Τα βουνά έχουν αξία –  Ιδέες για δράση –  
Χτίζοντας συμμαχίες για ανθεκτικά βουνά και τοπικές κοινωνίες»

Συνοπτική παρουσίαση ομιλιών και παρεμβάσεων στο  τριήμερο συνέδριο 11-13.11.2022 
στα Καλάβρυτα & Φωτογραφικό ρεπορτάζ

Επιμέλεια έκδοσης: Κώστας Φωτεινάκης

Εκδότης: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Ανθέων 72, 12461, Χαϊδάρι 
Τηλ.: +30 2155257408 - 6907720897 | Email: naturefriendsgreece@gmail.com  |  
www.naturefriends.gr

Σχεδίαση - Σελιδοποιήση: Δώρα Σιάτρα | dorasiatra9477@gmail.com | +30 6945978526

Εκτύπωση: Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ, Στυλιανός Βασιλειάδης

Μη κερδοσκοπική - Δωρεάν Έκδοση: Νοέμβριος 2022

Copyright: Ελεύθερη διακίνηση με αναφορά στην πηγή και στις εσωτερικές πηγές του βιβλίου. 

ISBN: 978-618-86416-0-0

ΒΟΥΝΑΒΟΥΝΑ  
20222022

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Η παρούσα έκδοση, όπως και όλο το συνέδριο πραγματοποιή-
θηκε, με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια 
της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
2022» του ΑΠ 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗ-
ΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑ-
ΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑ-
ΣΕΙΣ 2022.

Με αφορμή την απόφαση του ΟΗΕ να κηρύξει το 2022 «Διεθνές 
Έτος Βιώσιμης Ορεινής Ανάπτυξης»,  το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ  
της ΦΥΣΗΣ  πραγματοποίησε τριήμερο συνέδριο στα Καλάβρυτα, 
11-13 Νοέμβριου 2022 με θέμα: «Τα βουνά έχουν αξία –  Ιδέες 
για δράση – Χτίζοντας συμμαχίες για ανθεκτικά βουνά και τοπικές 
κοινωνίες».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ σε συνεργασία με τον ΕΟΣ Καλαβρύτων, υπό την αιγίδα 
του Δήμου Καλαβρύτων και με τη χρηματοδότηση από το Πράσι-
νο Ταμείο. 

Στόχοι του συνεδρίου:

•	 να συμβάλλει στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας στις ορει-
νές περιοχές,

•	 να φέρει σε επαφή τα εμπλεκόμενα μέρη (Φορείς του του-
ρισμού, Αυτοδιοίκηση, Παραγωγούς, Τοπικές οργανώσεις 
της Κοινωνίας των Πολιτών, Ειδικούς επιστήμονες κ.ά)

•	 να παρουσιάσει παραδείγματα μελέτης (καλές αλλά και 
κακές πρακτικές),

•	 να συμβάλλει στη δημιουργία ενός υποδείγματος μελέτης, 
για την  ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων, η οποία συν-
δυάζει τη φυσική, την ιστορική και πολιτιστική κληρονο-
μιά, την τοπική παραγωγή, την υπαίθρια ψυχαγωγία, την 
πεζοπορία και τα αθλήματα βουνού, την πλούσια βιοποι-
κιλότητα κ.λπ.
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1η ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

18:00 – 21:00 

Ξενοδοχείο ΧΕΛΜΟΣ

ΘΕΜΑ: Εργαστήριο - Συνάντηση εργασίας με τοπικούς και άλλους φορείς

Συντονιστής: Ραφαήλ Αγγελής

2η ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - Σάββατο 12 Νοεμβρίου

09:30 – 13:30

Επισκέψεις

ΘΕΜΑ: Επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού, ιστορικού, τουριστικού 

και παραγωγικού ενδιαφέροντος

Συντονιστής: Χαρίλαος Ερμείδης

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις:  
Τόπος Εκτέλεσης των Καλαβρυτινών Ηρώων στις 13 Δεκεμβρίου 1943,  

Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, Αγία Λαύρα, Πανελλήνιο 
Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821, Φαράγγι Βουραϊκού, Λαϊκή αγορά 

Καλαβρύτων, Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, Οινο-
ποιείο ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ.

17:00 – 21:00

Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων

ΗΜΕΡΙΔΑ: Τα βουνά έχουν αξία – Ιδέες για δράση – Χτίζοντας συμμαχίες 

για ανθεκτικά βουνά και τοπικές κοινωνίες

Συντονίστρια: Σοφία Ψαρού - Δημητρίου

Προεδρείο: Κώστας Φωτεινάκης, Ραφαήλ Αγγελής

Παρακολούθηση ημερίδας «υβριδικά», δηλαδή με προσωπική παρουσία και 
ταυτόχρονα, με διαδικτυακή σύνδεση όσων δεν μπορούσαν να παρίστανται 

μέσω ZOOM https://bit.ly/vouna-ehoun-axia 

3η ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - Κυριακή 13 Νοεμβρίου

10:00 – 13:00

Ξενοδοχείο ΧΕΛΜΟΣ

ΘΕΜΑ: Εργαστήριο - Στρογγυλό τραπέζι ενδιαφερομένων - 
Συμπεράσματα

Συντονιστής: Δημήτρης Αλεξάκης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  

11-13 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2022 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2022 
του ΑΠ2 “ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - 
ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ” ΤΟΥ  Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2022

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

• AGENDA 2030 & Βιώσιμη Ορεινή Ανάπτυξη / Β.Ο.Α.
• Ορεινά Αγροδιατροφικά συστήματα.
• Τουρισμός – Πολιτισμός – Υπαίθριες Δραστηριότητες
• Τοπική Οικονομία & Προστασία φυσικού περιβάλλοντος.
• Συνεργασία & Συντονισμός φορέων για τη Β.Ο.Α.
•  Επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού, ιστορικού, παραγωγικού ενδιαφέροντος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.11.22, 18:00
Συνάντηση εργασίας με τοπικούς φορείς  

(ξενοδοχείο XΕΛΜΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.11.22, 17:00
Θεματική συνεδρίαση - ομιλίες -  συζήτηση:  

“Τα βουνά έχουν αξία”  
(Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.11.22, 10:00  
Στρογγυλό τραπέζι ενδιαφερομένων/ stakeholders - 

Συμπεράσματα  (ξενοδοχείο ΧΕΛΜΟΣ)

         2022 ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΈΤΟΣ          2022 ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΈΤΟΣ ΒΊΏΣΊΜΗΣ ΟΡΈΊΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΒΊΏΣΊΜΗΣ ΟΡΈΊΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΥΝΑΒΟΥΝΑ  
20222022

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
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Διαδικτυακή πύλη συνεδρίου: https://www.mountains-matter.gr 

Σελίδα στο Facebook: 11-13.11.22 Συνέδριο στα Καλάβρυτα https://bit.ly/3V3vyFG 

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Στην ημερίδα του Σαββάτου 12 Νοεμβρίου 2022 συμμετείχαν με ομιλίες οι εκπρόσωποι του Δήμου Καλαβρύτων και 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ.κ.,

	Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων,

	Φωκίωνας Ζαϊμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, ‘Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας.

Επίσης  συμμετείχαν οι αναπτυξιακοί φορείς και συλλογικότητες :

	ΑΧΑΪΑ  - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., 

	Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού - Βουραϊκού & Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελο-
ποννήσου, 

	ΕΟΣ Καλαβρύτων, 

	Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Ο ΧΕΛΜΟΣ”, 

	Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης, 

	Εταιρεία Ικαριακών Μελετών (ΕΙΜ), 

	Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών, 

	Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, 

	ΠΕΡΙΠΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

	Ομοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος. 

Χαιρετισμό στην ημερίδα έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Μάρκου (ΣΥΡΙΖΑ) και διαμέσου γραπτού μηνύματος ο κ. Άγγελος 
Τσιγκρής (Νέα Δημοκρατία).

VIDEO – ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 
ΗΜΕΡΙΔΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

https://youtu.be/vHShGJc2vIk

VIDEO – ΗΜΕΡΙΔΑ 12.11.2022 –  
ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ

https://youtu.be/pn2XkPi28m0 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 12.11.2022 

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Τα βουνά έχουν αξία – Ιδέες για δράση – Χτίζοντας συμμαχίες για ανθεκτικά βουνά 
και τοπικές κοινωνίες».

Παρακολούθηση ημερίδας «υβριδικά», δηλαδή με προσωπική παρουσία και ταυτόχρονα, με διαδικτυακή σύνδεση 
όσων δεν μπορούσαν να παρίστανται μέσω ZOOM https://bit.ly/vouna–ehoun–axia    

Συντονίστρια: Σοφία Δημητρίου – Ψαρρού

Α.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: Κώστας Φωτεινάκης (Πρόεδρος των ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ) 

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος (Δήμαρχος Καλαβρύτων)

Φωκίων Ζαΐμης (Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Ελλάδας -Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας)

Χαρίλαος Ερμείδης (Πρόεδρος του Συλλόγου Ορειβασίας – Χιονοδρομίας – Αναρρίχησης – Προστασίας Περιβάλ-
λοντος Καλαβρύτων/ ΕΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 

«AGENDA 2030 | 2022  Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ορεινής Ανάπτυξης»: Κώστας Φωτεινάκης (Πρόεδρος του Ελλη-
νικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.)

«Περιβάλλον και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις»: 
Βάιος Κώτσιος (Δρ. ΕΜΠ. Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΕΚΔΕ ΕΜΠ)

«Βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών απομακρυσμένων περιοχών με άξονα τις φυσικές λύσεις στη διαχείριση νερού και την 
κυκλική οικονομία»: Χρήστος Ιωαννίδης (Υπ. Διδάκτορας – ΕΜΠ τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

«Ο Αγροδιατροφικός Τομέας & ο Αγροτικός Κόσμος στη Βιώσιμη Ορεινή Ανάπτυξη»: Καίτη Μυλωνά (Κτηνίατρος, 
Σύμβουλος Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Μέλος των Φ.Φ.)

«Πολιτισμός και Τουρισμός σε ορεινό πλαίσιο»: Γιάννης Σχίζας (Συγγραφέας, Μέλος Συντακτικών Επιτροπών Οι-
κολογικών κ.ά. περιοδικών)

«Σχεδιάζοντας τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων – Νέο Πρόγραμμα 
LEADER στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027»: Παναγιώτης Μπουτόπουλος (Γεωπόνος / Στέλεχος Ομάδας Τοπικής 
Δράσης ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ:

«Το Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού»: Ελένη Κουμούτσου, Γεώργιος Ηλιόπουλος (Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρ-
κου Χελμού-Βουραϊκού & Π.Π. Βόρειας Πελοποννήσου)

«Διάλογος και Δράση για το μέλλον του Μαγγανιακού» (Μεσσηνίας): Σταυρούλα Τσεπρέ (Πολιτιστικός Σύλλογος 
Απανταχού Μαγγανιακιτών)

«Μονοπάτια Πολιτισμού & Εθελοντισμός»: Ηλίας Γιαννίρης (Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης - Εταιρεία 
Ικαριακών Μελετών (ΕΙΜ)

«Προβληματισμοί για την τουριστική αξία των Ελληνικών βουνών»: Χρήστος Πετρέας (Ομοσπονδία Φυσιολατρι-
κών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος) 

«Δημόσια Καταγγελία-Διαμαρτυρία για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία λατομείου στην περιφέρεια της Κοινότητας 
Κάτω Λουσών»: Σπύρος Μαρίνης (Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ο ΧΕΛΜΟΣ)

ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

[Προεδρείο ημερίδας: Σοφία Ψαρρού – Δημητρίου (συντονίστρια), Κώστας Φωτεινάκης (Πρόεδρος των ΦτΦ), Ρα-
φαήλ Αγγελής (Συντονιστής – Νέοι ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ)]

Η ημερίδα ξεκίνησε με τις ευχαριστίες του Κώστα Φωτεινάκη (προέδρου των ΦτΦ) προς όλους εκείνους που βοή-
θησαν στην οργάνωση και  στην πραγματοποίηση της ημερίδας, τους ομιλητές, τους εργαζόμενους στο Δήμο Καλα-
βρύτων και στα ΜΜΕ που πρόβαλλαν το συνέδριο, και συνέχισε:

«Κυρίες και κύριοι, Όπως αναφέρεται στον τίτλο της ημερίδας το θέμα της είναι «Τα βουνά έχουν αξία» δηλαδή ανα-
φέρεται γενικά στα βουνά και δεν περιορίζεται στον ορεινό όγκο Χελμού -  Βουραϊκού. Ωστόσο η περιοχή που πραγ-
ματοποιείται το συνέδριο και η σημερινή ημερίδα προσφέρεται ως «μελέτη περίπτωσης» γιατί συγκεντρώνει πολλά από 
τα στοιχεία της βιώσιμης ορεινής ανάπτυξης όπως π.χ. τον τουρισμό (μαζικό, θρησκευτικό, ειδικό και εναλλακτικό), 
την ιστορία, τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά, την αγροτική παραγωγή και την τυποποίηση κ.λπ. 

Με αυτήν την έννοια έχει ιδιαίτερη αξία το πρόγραμμα της ημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει γενικότερες ομιλίες για 
τα βουνά αλλά και ειδικότερες παρουσιάσεις για την περιοχή, όπως π.χ. τα επιχειρησιακά αναπτυξιακά σχέδια για την 
περιοχή Καλαβρύτων και της Αχαΐας, το Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού κ.λπ.

Τελειώνω με δύο στίχους. 

Ο πρώτος στίχος είναι από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη:
Τα θεμέλιά μου στα βουνά

Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους
Και πάνω τους η μνήμη καίει/ Άκαυτη βάτος

Ο δεύτερος στίχος - ένας μελλοντικός μετανάστης από την περιοχή του Χελμού  
πρόκειται να ταξιδέψει στην Αμερική τραγουδάει, έτος 1911:

Χελμέ μου με τις ρεματιές, με τα πολλά δενδράκια
Με τις πολλές σου λυγαριές, γεμάτες λουλουδάκια.

[Ωχ Χελμέ μου με τα κρύα νερά, με τις κρύες βρυσούλες]
Με πληγωμένη την καρδιά, με μάτια δακρυσμένα
Φεύγω πηγαίνω μακριά, μακριά μακριά στα ξένα.
Στα ξένα που θα βρίσκομαι και μακριά που θα ‘με

Σένα θα συλλογίζομαι, εσένα θα θυμάμαι
Και μακριά στην ξενιτιά, στα ξένα που θα τρέχω

Θε να βρεθεί καμιά καρδιά, να μ΄ αρωτήσει τ’ έχω.
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Χαιρετισμός - Παρέμβαση του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,  
Δημάρχου Καλαβρύτων

Η ημερίδα συνεχίστηκε με χαιρετισμό – παρέμβαση του Δημάρχου κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, ο οποί-
ος μεταξύ των άλλων ανέφερε:

«Τα βουνά έχουν αξία, λοιπόν, για να δανειστώ τον τίτλο του Συνεδρίου. 

Έχουν αξία, έχουν ομορφιά, έχουν ποιότητα ζωής, έχουν πλεονεκτήματα και προοπτικές ανάπτυξης, έχουν 
όμως και πολλά προβλήματα.

Προβλήματα που παρουσιάζουν σαφείς ιδιαιτερότητες. 

Απ’ τις γενικές και ειδικότερες υποδομές, απ’ την παραγωγική διάρθρωση, απ’ την ανισομέρεια στις κατα-
νομές των κρατικών πόρων έως την Κλιματική Κρίση και την απειλή της δημογραφικής μείωσης, οι ορεινές 
περιοχές της χώρας είναι σαφώς πιο ευάλωτες από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς. 

Πιο ευάλωτες συγκριτικά με τις πεδινές περιοχές της χώρας και με τις περισσότερες απ’ τις νησιωτικές πε-
ριοχές.    

Ο ΟΗΕ, λοιπόν, στους 17 παγκόσμιους στόχους που θέτει για την «Ατζέντα 2030» περιλαμβάνει δράσεις, 
προτεραιότητες και κατευθύνσεις που αναφέρονται-αμέσως ή εμμέσως-και στην βιώσιμη ορεινή ανάπτυξη. 

…Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι, με μια κουβέντα, στόχος που η ανάγκη για την προσέγγιση του γίνεται όλο και 
πιο επιτακτική. 

Όλο και πιο πιεστική. Και αυτή η ανάγκη διαρκώς ενισχύεται.

…Το δε παρήγορο είναι ότι -ευτυχώς- ακόμα και δυνάμεις που μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαν ως 
περίπου υπερβολικές, ανεδαφικές και αστήρικτες τις ανησυχίες για την Κλιματική Αλλαγή και τις δραματικές 
επιπτώσεις της έχουν πια κατανοήσει την κρισιμότητα της κατάστασης.   

Πριν από λίγο καιρό, εδώ στα Καλάβρυτα, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον 
Συνέδριο που αναφερόταν στην Κλιματική Ουδετερότητα. Και στον κρίσιμο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης ως φορέα που επωμίζεται ένα σημαντικό μέρος της ευθύνης για την προσαρμογή σε νέες πολιτικές και 
σε δράσεις αναχαίτισης της Κλιματικής Κρίσης. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κρίσιμος κρίκος ώστε να χτιστούν συμμαχίες ανάμεσα στα «ανθεκτικά βουνά 
και στις τοπικές κοινωνίες», για να δανειστώ και πάλι τον τίτλο του Συνεδρίου μας.  

Και επιτρέψτε μου εδώ να σταθώ σε μερικές πολύ σύντομες παρατηρήσεις: 

Πρώτον, η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Κλιματική Αλλαγή δεν είναι κάτι μακρινό και ξένο από εμάς 
και την καθημερινότητα μας. Απεναντίας, αφορά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, στη βάση της προσωπικής ευ-
θύνης αλλά και της προσωπικής συμβολής για την αναχαίτιση της Κλιματικής Κρίσης. 

Δεύτερον, ο Δήμος Καλαβρύτων είναι ένα κλασικό παράδειγμα ορεινής περιοχής που εδράζει τους αναπτυ-
ξιακούς προσανατολισμούς της στη μακραίωνη Ιστορία της, στον Βιώσιμο Τουρισμό αλλά και στη βιωσιμό-
τητα του περιβάλλοντος. Χωρίς το περιβάλλον δεν θα υπήρχαμε. Κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή αυτού του 
τόπου έχει σχέση, αναφορά και επίδραση με τα φυσικά συστήματα που τον περιβάλλον. 

Τρίτον, ο αναπτυξιακός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Καλάβρυτων εστιάζει σε τρεις βασικούς 
άξονες. Όλοι τους συνδεδεμένοι με το γενικό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Στην περιβαλλοντική αειφο-
ρία, στην αναστροφή της τάσης της δημογραφικής μείωσης, στην ποιότητα ζωής και στην ευημερία των εδώ 
κατοίκων, με το μικρότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

…με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης και με το δικαίωμα που μάς δίνει ο τίτλος της «Τα βουνά 
έχουν αξία» θα ήθελα να πω ότι είναι καιρός πια να διαμορφωθούν και να δρομολογηθούν νέα μοντέλα 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. 

Είναι κάτι που συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι κάτι που επείγει να γίνει. Και πρέπει να γίνει 
άμεσα. 

Είναι επιτέλους καιρός ώστε να δικαιωθούν οι πολύχρονες προσπάθειες και διεκδικήσεις μας.

Και οι κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν -στην πράξη- ότι η ελλειμματική ή η εφήμερη κατανόηση τους 
και το εξίσου ελλειμματικό ενδιαφέρον τους για το ορεινό περιβάλλον, δεν μπορούν να συνεχιστούν. 

Σ’ αυτή την προσπάθεια υπολογίζουμε πολύ στη βοήθεια και στη συνδρομή των «Φίλων της Φύσης» ως 
Δικτύου με σημαντική επιρροή αλλά και με παρεμβατικό ρόλο στην άσκηση πιέσεων για ενεργότερες πολι-
τικές και αποφάσεις που υπηρετούν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Φίλες και Φίλοι,

μιλήσαμε νωρίτερα για την Βιώσιμη Ορεινή Ανάπτυξη. 

Και για την ανάγκη της συμμετρικής, ισόρροπης και ισότιμης σχέσης, της μη επιβαρυντικής σχέσης ανάμεσα 
στην Οικονομία, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να επιμείνουμε ότι βασική παράμετρος και αναγκαία συνθήκη για την βιώσιμη 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της χώρας είναι η ενίσχυση των ορεινών Δήμων με ανθρώπινο δυναμι-
κό και με πόρους. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Χαιρετισμός – Παρέμβαση του κ.ΦΩΚΙΩΝΑ ΖΑΪΜΗ, Αντιπεριφερειάρχη  
Επιχειρηματικότητας, ‘Έρευνας & Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στη συνέχεια ο κ.Ζαΐμης χαιρέτησε την ημερίδα και έκανε παρέμβαση, σημεία της οποίας παρουσιάζουμε:  

«Ενδιαφέρουσα και επίκαιρη η ημερίδα «ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ» που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων.

 Η αγάπη του λαού για τα βουνά δεν έχει σχέση μονά-
χα με τον ωφελιμιστικό τους ρόλο στην ποιμενική και 
αγροτική ζωή του, ή ακόμα με τη συμβολή τους στους 
εθνικούς αγώνες. Έχει σχέση και με τις γενικότερες 
συναισθηματικές καταβολές του, με το πάθος του να 
κάνει τη φύση σύμμαχο της ζωής του, δύναμη έκφρα-
σης και έμπνευσης του  νου. Γι αυτό τα βουνά δέθη-
καν απόλυτα με την ψυχή και την τέχνη του λαού, με 
το τραγούδι και τη μουσική του, καθώς και με όλες τις 
άλλες μορφές και εκδηλώσεις του λαϊκού πολιτισμού. 
Πέραν τούτου βέβαια αποτελούν σημείο εναλλακτικού 
τουρισμού καθώς προσφέρει μεγάλη ποικιλία δραστη-
ριοτήτων, παρέχοντας τη δυνατότητα εναλλαγής παρα-
στάσεων. 

Ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού; Οικο-
τουρισμός, Αθλητικές δραστηριότητες, Θρησκευτικός 
τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, επισκέψεις σε 
πάρκα και εκδρομές και πολλά ακόμη που δίνουν τη δυ-
νατότητα απόδρασης και εκτόνωσης χωρίς αναγκαία 
προϋπόθεση την καλή φυσική κατάσταση ή εμπειρία. 
Συνεπώς, είναι σημαντικό κι αυτό κάνουμε ως Περι-
φέρεια να αξιοποιήσουμε τα βουνά μας με στόχο την 
προσέλκυση περισσότερων τουριστών ενισχύοντας 
έτσι οικονομικά τους ανθρώπους που ζουν με τις οικο-
γένειες τους στα γραφικά ορεινά χωριά μας.

 Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια γι-
νόμαστε όλοι μάρτυρες ακραίων καιρικών φαι-
νομένων και καταστροφών που θέτουν σε σοβα-
ρό κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τον 

ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι, είναι εξίσου σημαντικό οι υπηρεσίες μας να είναι σε ετοιμότητα στην ουσιαστική προστασία 
της ελληνικής φύσης με μία σειρά από ενέργειες, δράσης και πρόληψης.

 Παράλληλα, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί έναν ανταγωνιστικό πεζοπορικό προορισμό, καθώς διαθέτουμε αρκετά δίκτυα 
μονοπατιών που επιτρέπουν στον επισκέπτη να προγραμματίζει ταξίδια διάρκειας μιας εβδομάδας, τα οποία θέλουμε 
και πρέπει να αναδείξουμε. Φανταστείτε το ψυχικό όφελος μιας τέτοιας διαδρομής για τον κάθε επισκέπτη αλλά και το 
οικονομικό όφελος μιας ολόκληρης περιοχής. 

Παράλληλα, συγκεκριμένα στα Καλάβρυτα σημαντικό για τον επισκέπτη και την ανάπτυξη της περιοχής είναι το γεω-
πάρκο σε συνδυασμό με το Χιονοδρομικό κέντρο.  Τέλος, ας μη ξεχνάμε ότι τα βουνά παρέχουν τη μεγαλύτερη ποσό-
τητα πόσιμου νερού στον πλανήτη, φιλοξενούν μια πλούσια ποικιλία φυτών και ζώων και αποτελούν την κατοικία του 
10% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού. Για όλα τα παραπάνω πρέπει να δώσουμε έμφαση στη ζωτική σημασία των 
βουνών για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΣυΜε εφόδια, δηλαδή, που θα διαμορφώσουν νέους όρους στην αντιμετώπιση των δυο βασι-
κών απειλών των ορεινών περιοχών. Της απειλής που αναφέρεται στην Κλιματική Κρίση και 
της απειλής που αποτυπώνεται στη δημογραφική μείωση.     

Θα ήθελα, τέλος, να πω και μια κουβέντα για ζήτημα των απειλούμενων δημόσιων υποδομών. 

Και είναι μάλλον περιττό να επισημάνω ότι χρειάζεται καταγραφή και κατάρτιση σχεδίων ανθεκτικότητας 
των κρίσιμων υποδομών όλης της Δυτικής Ελλάδας έναντι φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Η πρό-
ληψη, δηλαδή, ως η πιο αποφασιστική παρέμβαση αντιμετώπισης.  

Θα αναφέρω, παραδειγματικά, τον δρόμο Πούντας -Καλαβρύτων, τον βασικό συνδετήριο οδικό άξονα 
των Καλαβρύτων, τον οποίο όλοι είδατε και διανύσατε ερχόμενοι εδώ. 

Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο όραμα για την αναβάθμιση αυτού του δρόμου..

Επίσης, το Φαράγγι του Βουραϊκού, με το ξακουστό τρενάκι του Οδοντωτού. Έχει ανάγκη ενός συστήμα-
τος γεωλογικής επιτήρησης και προστασίας από τις κατολισθήσεις.

Τα επιστημονικά και τεχνικά μέσα υπάρχουν. Έχουμε συζητήσει με το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημί-
ου Πάτρας. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ως έργο ανθεκτικότητας. 

Μιλάμε, δηλαδή, για ζώνες αυξημένης επικινδυνότητας σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων. Με απο-
λύτως επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού και χρηματοδότησης ενός προγράμματος ανθεκτικότητας των 
υποδομών, πιθανότατα εθνικό πρόγραμμα αλλά με σαφείς και δεσμευτικές περιφερειακές και τοπικές 
εκδοχές.  

Δεν είναι κριτική. Είναι περισσότερο μια έκφραση αγωνίας μιας και όλα δείχνουν ότι δεν έχουμε πολυ-
τέλεια χρόνου. 

Κάτι ακόμα. Από τα 58 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης δεν έχου-
με μέχρι σήμερα πληροφορηθεί τον τρόπο και το αποτύπωμα της συμμετοχής των Δήμων στον 
στόχο της επίτευξης της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ανθεκτικότητας, όπως 
συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για παράδειγμα στην Ισπανία ή στην 
Πορτογαλία).

Δεν διεκδικούμε τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο απ’ το δίκαιο και το αυτονόητο. 

Τίποτα που να βρίσκεται μακριά απ’ την εθνική στρατηγική για την Κλιματική Ουδετερότητα και την αντι-
μετώπιση των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή, το τρίπτυχο Πράσινη Ανάπτυξη-Πρόληψη-Στήριξη και 
Αποκατάσταση.

Απ’ τον στόχο της ευημερίας χωρίς αυτό να συντελείται σε βάρος του περιβάλλοντος και των επόμενων 
γενιών. 

ΒΟΥΝΑ ΒΟΥΝΑ 
20222022

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ EΤΟΣ BΙΩΣΙΜΗΣ 

OΡΕΙΝΗΣ AΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Χαιρετισμός – Παρέμβαση του κ.ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗ, Προέδρου του Συλ-
λόγου  Ορειβασίας – Χιονοδρομίας – Αναρρίχησης – Προστασίας Περιβάλλοντος 
Καλαβρύτων/ ΕΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Στη συνέχεια ο κ.Ερμείδης, παρουσίασε τη  συμβολή του ΕΟΣ Κα-
λαβρύτων στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της περιοχής.

«Ο «ΕΟΣ Καλαβρύτων» ιδρύθηκε το 1931. Συμπλήρωσε φέτος 91 
χρόνια ζωής και συνεχούς πολύπλευρης δράσης. Κορυφαία δράση 
που προβάλλει την ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων σε όλη την Ελλά-
δα– φύση, ιστορία, πολιτισμός, αγροτικά προϊόντα, τουρισμός -   εί-
ναι το  Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού.

Το 2022 πραγματοποιήθηκε το 42ο Πανελλήνιο Πέρασμα, με τη συ-
νεργασία  του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, με τη στήριξη μικρών και μεγάλων χορηγών και με μια πληθώ-
ρα συμμετοχή αφανών ηρώων μεταξύ αυτών και των ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ.

Περιβαλλοντικές – οικολογικές παρεμβάσεις σε τίτλους:

• Συμβολή στη σύσταση και στη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.

• Καταφέραμε να μη γίνουν αντιπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις (π.χ. λατομεία) σε περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους 
στην περιοχή μας όπως στο όρος Χελμός, στον Ψηλό Σταυρό, Φαράγγι Βουραϊκού Ποταμού, Αισθητικό δάσος Κα-
λαβρύτων και αλλού.

• Ανεμογεννήτριες: α) Από το 2006 είχαμε εναντιωθεί στην τοποθέτηση τους στο Μοριά. β) Μας καλύπτει πλήρως 
ψήφισμα (25.01.2020)  του συνεδρίου της Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων) που ανήκου-
με από το 1931. 

• Μεταχρωματικό έλκος πλατάνου – Ενημέρωση και λήψη μέτρων για την προστασία των ιστορικών πλατάνων των 
Καλαβρύτων.

• Όχι ανεξέλεγκτος τουρισμός.

• Οδοντωτός: εξυπηρετική λειτουργία του για τα Καλάβρυτα και την περιοχή τους π.χ. Ανταπόκριση δρομολογίων με 
το νέο σιδηρόδρομο Αθήνας – Πάτρας. 

• Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Αν και από 1977 ο ΕΟΣ Καλαβρύτων ήταν ο μόνος εμπνευστής και κύριος μο-
χλός συνεχούς πίεσης προς τα αρμόδια υπουργεία και το Δήμο Καλαβρύτων, και ξεκίνησε όλες τις διαδικασίες για 
την ίδρυση και λειτουργία του, ο σύλλογος δεν συμμετέχει στο Δ.Σ.  από το 2010 και εντεύθεν. 

Ο ΕΟΣ Καλαβρύτων θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περι-
οχής Καλαβρύτων είναι απαραίτητη και θα είναι περισσότερο αναγκαία στο μέλλον με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται 
με διαφάνεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα.»

ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (ΟΜΙΛΙΑ)  
AGENDA 2030 - 2022 Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ορεινής Ανάπτυξης 

«Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στη συνέχεια ο Κώστας Φωτεινάκης (πρόεδρος των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ) έκανε την πρώτη ομιλία, αποσπάσματα της 
οποίας παρουσιάζουμε παρακάτω.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Η φυσική ανθεκτικότητα μετρά την ικανότητα ενός αντικειμένου να επιστρέψει  (να ανακάμψει) στην αρχική του κατά-
σταση μετά από σοκ ή συνεχή πίεση (Mathieu, 1991).

Για τους ΦτΦ η πρόκληση είναι να συμβάλουμε, οι ορεινές περιοχές να αντέξουν στη συνεχή πίεση που δέχονται από 
την αστικοποίηση αλλά και την εγκατάλειψη, και να ανακάμψουν. 

Για τους ΦτΦ το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, είναι 
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 

•	 Στο Δήμο Καλαβρύτων ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 1764 άτομα (ή κατά 16%).
•	 Στο Δήμο Κόνιτσας ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 1037 άτομα (ή κατά 16,3%).
•	 Στο Δήμο Πωγωνίου ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 2101 άτομα (ή κατά 23,5%.
•	 Στο Δήμο Γορτυνίας ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 2094 άτομα (ή κατά 20,7%).

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Ψήφισμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας και Αναρρίχησης/ ΕΟΟΑ 25.01.2020 | Οι ΦτΦ υιοθετούν το 

ψήφισμα για τις ΑΠΕ – Ανεμογεννήτριες στα Ελληνικά Βουνά

https://bit.ly/3TKnsAl 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

«Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται σε μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η οποία επιδιώκει να ικανο-
ποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, τη μακροπρόθεσμη ευημερία 

Α. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ή AGENDA 2030 

Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές.

Η μη επίτευξη των κλιματικών στόχων θα λειτουργήσει ως ένα ντόμινο δυσμενών εξελίξεων για το περιβάλλον 
και την ανθρωπότητα.

ΣΤΟΧΟΣ 15 -  Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ: 

«Έως το 2020, διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυ-
στημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, ιδίως των δασών, των 
υδροβιότοπων, των βουνών και των ξηρών ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διεθνείς συμφωνίες.»

Β. 2022,  Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ορεινής Ανάπτυξης

Το πρόβλημα της ερημοποίησης και του δημογραφικού των ορεινών περιοχών είχε καταγραφεί από τα Ηνω-
μένα Έθνη στην Agenda 21, το 1992 στο Ρίο, και ειδικά στο κεφάλαιο 13 με τίτλο «Διαχείριση ευάλωτων 
οικοσυστημάτων, Βιώσιμη διαχείριση βουνών».

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι το 2002 είχε ανακηρυχθεί από τα Η.Ε. ως Διεθνές Έτος Βουνών.

O Tage Michaelsen, Επικεφαλής της Προστασίας Δασών του FAO είχε δηλώσει δύο χρόνια πριν από την ανα-
κήρυξη, το 2000:

«Περισσότερες επενδύσεις στα βουνά και η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ορεινών κοινοτήτων... Οι 
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν όχι μόνο στη διατήρηση των ορεινών οικοσυστημάτων αλλά και σε 
υποδομές, νοσοκομεία, σχολεία και άλλα κοινωνικά ζητήματα».

Σε εθνικό επίπεδο με το νόμο 2742/1999 με θεματικό τίτλο «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφό-
ρος ανάπτυξη» στα άρθρο 2 «Βασικοί στόχοι και αρχές» προβλέπεται «η ενίσχυση του δημογραφι-
κού και πληθυσμιακού τους ισοζυγίου, η διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών παραγωγικών 
κλάδων τους και της παραγωγικής πολυμορφίας τους…».

Ελληνικό Σχέδιο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0

Προτείνουμε να αξιοποιηθούν οι δύο παρακάτω άξονες του Σχεδίου:

Άξονας 1.4 Αειφόρος χρήσης των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικι-
λότητας.

Άξονας 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας.

Συνεργασίες – Συμφωνίες - Συμμαχίες 

Η «Συνεργασία για τους Στόχους» είναι ο 17ος και τελευταίος στόχος της AGENDA 2030 των Ηνωμένων 
Εθνών και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση συνολικά των 17 στόχων.

Ένα δείγμα της διάθεσης των ΦτΦ για συνεργασία και συμμαχίες είναι και η οργάνωση του συνεδρίου με θέμα 
«Τα βουνά έχουν αξία – Ιδέες για δράση – Χτίζοντας συμμαχίες για ανθεκτικά βουνά και τοπικές κοινωνίες». 

ΒΑΪΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ (ΟΜΙΛΙΑ)  
Περιβάλλον και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών  

Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις

Η δεύτερη ομιλία με θέμα «Περιβάλλον και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρητικές και εμπει-
ρικές προσεγγίσεις» έγινε από τον κ.Βάιο Κώτσιο  (Δρ. ΕΜΠ. Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ)

[Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε με ευθύνη των ΦτΦ επιλέγοντας στοιχεία από την απομαγνητοφωνημένη 
ομιλία του κ.Βάιου Κώτσιου]

Ο κ.Κώτσιος παρουσίασε το «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την Προστασία και την 
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, ιδρύθηκε το 1993 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.»

Κύρια έδρα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. είναι οι εγκαταστά-
σεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, όπου και στε-
γάζεται το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
των Ορεινών Περιοχών».

Ο κ. Κώτσιος έκανε αναφορά στο πρόσφατο 
10ο Συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ με 
θέμα «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση 
των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», 
Μέτσοβο 22-24 Σεπτεμβρίου 2022. Τα πρα-
κτικά του συνεδρίου αγγίζουν τις 900 σελίδες. 
[https://bit.ly/3GNfweF]

Στη συνέχεια ανέπτυξε τους όρους Ανάπτυξη – Αειφορία και Ανάπτυξη και ειδικότερα την έννοια του όρου Ολοκλη-
ρωμένη Ανάπτυξη ή το Οργανικό Όλον που βασίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και στην ενεργό συμμετοχή της 
κοινωνίας. 

Ο κ.Κώτσιος επανέλαβε συχνά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τον Δάσκαλο Δημήτρη Ρόκκο ο οποίος υπογράμμιζε  
«την αναγκαιότητα και την αλληλεξάρτηση της θεωρίας με την πράξη καθώς και την ύπαρξη ενός αξιόπιστου παραδείγ-
ματος για να πειστούν οι κοινωνίες για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη».

Ο ομιλητής παρουσίασε συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά ιδιαίτερα τα Κεντρικά 
Τζουμέρκα με τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και να 
συμβάλλουν με μετρήσιμα αποτελέσματα τη συνολική ευημερία.  

Η διεπιστημονική ομάδα «βουτάει και ζει με την τοπική κοινωνία», καταγράφει συγκεκραμένες ανάγκες και συγκεκρι-
μένες λύσεις (όχι γενικά το οδικό δίκτυο αλλά συγκεκριμένα σε ποια περιοχή).

Τα μεθοδολογικά εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο κάθε περιοχή έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά, προβλήματα και δυνατότητες.

Ο κ.Κώτσιος ολοκλήρωσε θυμίζοντας τη φράση του Δημήτρη Ρόκκου 
«Τα βουνά και οι ορεινές κοινότητες είναι κιβωτοί γνώσεων και πολιτισμού».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΕΔΚΕ

http://mountains.ntua.gr/el 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΟΜΙΛΙΑ) 
Βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών απομακρυσμένων περιοχών με άξονα τις 
φυσικές λύσεις στη διαχείριση νερού και την κυκλική οικονομία

Η τρίτη ομιλία με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη ορεινών απομακρυσμένων περιοχών με άξονα τις φυσικές λύσεις στη δια-
χείριση νερού και την κυκλική οικονομία» έγινε από τον κ.Χρήστο Ιωαννίδη (Υπ. Διδάκτορα – ΕΜΠ τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών) 

[Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε με ευθύνη των ΦτΦ επιλέγοντας στοιχεία από την απομαγνητοφωνημένη ομιλία του 
κ.Ιωννίδη]

Ο κ.Ιωαννίδης παρουσίασε την εργασία της ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυ-
ξη ορεινών απομακρυσμένων περιοχών με άξονα τις φυσικές λύσεις στη διαχείριση νερού και την κυκλική οικονομία. 
Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι Αλεξάνδρα Τσάτσου, Χρήστος Ιωαννίδης, Ελένη Νύκταρη, Σίμος Μαλαμής, 
Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος.

Ομιλητής αρχικά παρουσίασε τον όρο ΦΥΣΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ/ Nature-
based solutions.

Ανάγκες υδροδότησης, διαχείρισης όμβριων υδάτων και λυμάτων, 
καθώς και διατήρησης της βιοποικιλότητας θα πρέπει να καλυφθούν 
με σύγχρονο τρόπο, βασισμένο στα οφέλη που προσφέρει η φύση 
και τα οικοσυστήματα. Οι φυσικές λύσεις μπορούν να συνεισφέρουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών με άξονα την 
προστασία των φυσικών πόρων, τη βιοποικιλότητα και την κυκλική 
οικονομία.

Aκόμα και σε περιοχές με αφθονία φυσικών πόρων, όπως στις ορει-
νές περιοχές, είναι απαραίτητη η εύρεση λύσεων που συνεισφέρουν 
στην βιώσιμη αξιοποίησή τους, στην προσαρμογή των οικισμών στα 
νέα κλιματικά δεδομένα και στον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, ξηρασία, λει-
ψυδρία, πλημμύρες. Η ανάγκη της βιώσιμης ανάπτυξης προσφέρει 
ευκαιρίες για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.

Έχοντας το σημαντικό πλεονέκτημα του διαθέσιμου χώρου που λεί-
πει από τα πυκνοδομημένα αστικά περιβάλλοντα, οι απομακρυσμέ-
νες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν πεδίο καινοτομίας για τη με-
τάβαση στη βιωσιμότητα (van der Jagt et al.,2020).

Επί τη βάση των ανωτέρω η παρούσα εργασία παρουσιάζει παρα-
δείγματα αποκεντρωμένων φυσικών λύσεων στη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση νερού και την τοπική παραγωγή 
τροφίμων, που είναι βασισμένες στην κυκλική οικονομία, εφαρμοσμένα στην Ελλάδα. Οι φυσικές λύσεις, ιδιαίτερα 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, μπορούν να προσφέρουν πληθώρα κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών, 
ενώ αν συνδυαστούν με καινοτόμες γκρίζες υποδομές μεγιστοποιείται η απόδοσή τους, με πολλαπλά οικονομικά οφέ-
λη (Castellar et al., 2022).

Ο κ.Ιωαννίδης παρουσίασε καλές πρακτικές σε πολλές περιοχές που μπορούν να εφαρμοστούν και στις 
ορεινές περιοχές.

•	 Κυκλική αστική γεωργία στα Τρίκαλα.
•	 Οικοτουριστική εγκατάσταση στην Τήνο
•	 Συλλογή βρόχινου νερού σε επίπεδο κατοικίας στη Μύκονο
•	 Συλλογή βρόχινου νερού για άρδευση στη Μύκονο
•	 Επεξεργασία λυμάτων στη Λέσβο

Αναλυτικά η εργασία της ομάδας παρουσιάζεται στα Πρακτικά του 10ου συνεδρίου του ΜΕΔΚΕ – ΕΜΠ σ.672  https://
bit.ly/3GNfweF 

ΚΑΙΤΗ ΜΥΛΩΝΑ (ΟΜΙΛΙΑ) 
Ο Αγροδιατροφικός Τομέας & ο Αγροτικός Κόσμος  

στη Βιώσιμη Ορεινή Ανάπτυξη

Η τέταρτη ομιλία με θέμα «Ο Αγροδιατροφικός Το-
μέας & ο Αγροτικός Κόσμος στη Βιώσιμη Ορεινή 
Ανάπτυξη» έγινε από την κα Καίτη Μυλωνά (Κτη-
νίατρο, Σύμβουλο Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Μέ-
λος των ΦτΦ.)

«Η βιομηχανοποιημένη – εντατικοποιημένη γεωρ-
γία, στοιχείο της ΚΑΠ της ΕΕ  που εφαρμόζεται εδώ 
και δεκαετίες στις χώρες μέλη της ΕΕ, προωθεί μια 
ανταγωνιστική γεωργία, η οποία έχει κατεύθυνση 
τις εξαγωγές και βασικό εργαλείο τις επιδοτήσεις. 
Αυτή η πολιτική υπονομεύει την επισιτιστική ασφά-
λεια, στην ΕΕ και στις χώρες μέλη της ΕΕ, ενώ εί-
ναι επικίνδυνη και για την κλιματική αλλαγή. Η βι-
ομηχανοποιημένη Γεωργία και Κτηνοτροφία είναι 
υπεύθυνη για την εξάντληση των φυσικών πόρων 
και εν μέρει για την κλιματική αλλαγή.

Όταν μιλάμε για Αγροτική Ανάπτυξη πρέπει να είναι 
σαφές ότι δεν μιλάμε για την ανάπτυξη μόνο του 
αγροτικού τομέα, αλλά για την ανάπτυξη του αγρο-
τικού χώρου, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η δυνα-
μική της οποιασδήποτε πρότασης για την αγροτική 
παραγωγή υπερβαίνει τα ενδιαφέροντα μιας ομά-
δας πολιτών -των αγροτών, αφορά σε ολόκληρη 
την ελληνική κοινωνία. Μέσα από τη Γεωργία και 
την Αγροδιατροφή είναι δυνατός ο μετασχηματι-
σμός του κόσμου ολόκληρου.

Η Αιγοπροβατοτροφία συνδυάζει τη διατήρηση 
μιας οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές μει-
ονεκτικές από κάθε άποψη με τη διατήρηση των πο-

λιτιστικών  στοιχείων της περιοχής και των διατροφικών συνηθειών των κατοίκων, όχι μόνο των περιοχών αυτών, 
αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, τη συγκράτηση του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές και τη διατήρηση και προστασία 
του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος. Ο κλάδος της Αιγοπροβατοτροφίας παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον και 
μεγάλη σπουδαιότητα για την εθνική μας οικονομία και βέβαια η Φέτα κατέχει κυρίαρχη θέση.

Ζητούμενο είναι η βιώσιμη, ολοκληρωμένη ορεινή ανάπτυξη, που σημαίνει μια «καλύτερη» ισορροπία κοινωνικών και 
ανθρώπινων σχέσεων και συστημάτων χρήσεων γης, παραγωγής, απασχόλησης, διανομής και κατανάλωσης. 

Είναι καιρός να δημιουργήσουμε σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας τις ευνοϊκές συνθήκες για ζωντανές, ελκυστικές και 
ανθεκτικές αγροτικές και ορεινές περιοχές. Αυτή η αντίληψη θεωρεί ότι οι θεμελιακές αξίες μιας τέτοιας ανάπτυξης, 
βρίσκονται στον αντίποδα της κυριαρχίας του ανταγωνισμού που διέπει τις επικρατούσες αντιλήψεις.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε, ότι τα ενιαία σχέδια και προγράμματα π.χ. αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό ή υπερεθνικό 
-ΕΕ επίπεδο δεν μπορούν να ισχύουν, οσοδήποτε τροποποιημένα και βελτιωμένα και για τις ορεινές περιοχές. Είναι 
αναγκαίο να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες που συνάδουν με τον πολιτισμό, την αισθητική και την αρμονία 
της κάθε ορεινής περιοχής.»
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΙΖΑΣ (ΟΜΙΛΙΑ) 
Πολιτισμός και Τουρισμός σε ορεινό πλαίσιο

H πέμπτη ομιλία με θέμα «Πολιτισμός και Τουρισμός σε ορεινό πλαίσιο» έγινε από τον κ. Γιάννη Σχίζα (Συγγραφέας, 
Μέλος Συντακτικών Επιτροπών Οικολογικών κ.ά. περιοδικών).

«Τα αποσπασματικά μέτρα για την «ανάπλαση», την «ανόρθωση», την «αναβάθμιση» κλπ. της ορεινής υπαίθρου κά-
νουν κακό - περί αυτού ουδεμία αμφιβολία! Όμως και τα μέτρα που προτείνονται συνήθως ως «ολιστικό» αντίδοτο, 
που είναι αποτέλεσμα μεγάλων διαβουλεύσεων και διακρίνονται για ένα «περφεξιονισμό», κάνουν επίσης κακό γιατί 
συνήθως αργούν πολύ ή δεν έρχονται καθόλου !

Όπως ακριβώς ο προσδιορισμός ενός πληθυσμιακού μεγέθους είναι χαρακτηριστικός για το ποιoί πληθυσμοί είναι 
αστικοί, έτσι και ο  ορισμός του βουνού είναι αποφασιστικός για το ποιοι πληθυσμοί είναι βουνίσιοι : Επομένως, το 
να δοθεί ένας ορισμός δεν είναι σχολαστικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ουσίας.

Η νέα χωροταξία των οικισμών της υπαίθρου χαρακτηρίζεται από νέες συνθήκες. Έχουμε πλέον να κάνουμε με μια χω-
ροταξία της αναψυχής, το δε νέο μοντέλο των ορεινών οικισμών προσεγγίζει επικίνδυνα το ύφος της «ψυχαγωγικής 
ψευτοϋπαίθρου», σύμφωνα με ένα χαρακτηρισμό της Καταστασιακής Διεθνούς που έγινε το 1955.

Τα βουνά υστερούν από πλευράς υποδομών, τεχνολογίας κλπ, δεν έχουν μάλιστα εκείνη τη κλίμακα στην οποία μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής. Η μόνη τους ελπίδα είναι να αναπτύξουν ειδικά προϊό-
ντα που να είναι αντικειμενικά ή και υποκειμενικά διαφοροποιημένα.

Περίπου 100 χρόνια από το διδακτικό αφήγημα του Παπαντωνίου έχουμε μια ιδέα μεταφοράς εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων στα όρη, με το «Πανεπιστήμιο των ορέων»: Το πανεπιστήμιο αυτό, γεννημένο από πανεπιστημιακούς 
παράγοντες της Κρήτης, ουσιαστικά βασίζεται σε ένα νέο αναπτυξιακό πρόταγμα, θεμελιωμένο πάνω στις εμπειρίες 
και στην αρνητική ταυτότητα των αλλοιώσεων του πολιτισμού στην Κρήτη.

Η πραγματοποίηση καλλιτεχνικών δρώμενων στο Βουνό έχει μια μεγάλη δυναμική. Δεν εννοούμε εδώ μόνο συναυ-
λίες, που κατά κανόνα έρχονται και παρέρχονται, που συγκεντρώνουν ένα πλήθος από τις κοντινές πόλεις και μετά 

διαλύονται: Εννοούμε δρώμενα λογο-
τεχνίας, ποίησης, φωτογραφίας, ζω-
γραφικής, γλυπτικής, χορού, αφήγησης, 
ταινιών βίντεο, ακόμη και εβδομάδων 
κινηματογράφου, που μπορούν σχετικά 
εύκολα να διοργανωθούν – αρκεί να 
υπάρξει η ανάλογη βούληση και ο αριθ-
μός των ενδιαφερομένων.

Στους ορεινούς όγκους είναι εύκολο να 
πραγματοποιηθούν αθλητικά γεγονότα, 
απευθυνόμενα σε όλες τις ηλικίες και 
φυσικά κάθε είδους. Το ζήτημα είναι η 
αρχή αυτών των γεγονότων, η οποία 
χρειάζεται μια εναρκτήρια «κρίσιμη 
μάζα».

Το ορεινό χωριό πρέπει να σταθεί στο 
επίπεδο μιας «υγιούς ολιγοκαλλιέργει-
ας», αξιοποιώντας λίγες αλλά επικερ-
δείς δράσεις.

Η Ιστορία έχει ανατροπές, γι αυτό ας 
ξεχάσουμε προς ώρας το παραδοσιακό 
αναγεννησιακό γνωμικό «ο αέρας των 
πόλεων απελευθερώνει»....»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΜΙΛΙΑ) 
Σχεδιάζοντας τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης  

με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων 
Νέο Πρόγραμμα LEADER στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027

Η έκτη ομιλία με θέμα «Σχεδιάζοντας τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων – 
Νέο Πρόγραμμα LEADER στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027» έγινε από τον κ.Παναγιώτη Μπουτόπουλο (Γεωπόνο 
/ Στέλεχος Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ξεκίνησε τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης 
για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 για την περιοχή της Αχαΐας, στο 
πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 - 2027.

Το Πρόγραμμα LEADER αφορά τις αγροτικές περιοχές της Αχαΐας και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ορεινές της 
περιοχές. Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι: η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εστιασμένης στην περι-
οχή, η «εκ των κάτω προς τα επάνω» χάραξη της στρατηγικής (με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο), η 
εφαρμογή από Ομάδες Τοπικής Δράσεις (συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα), οι πολυτομεακές δράσεις, 
η Δικτύωση, η Συνεργασία και η Καινοτομία.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος, ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

•	 Διαφοροποίηση της οικονομίας (ενίσχυση παραγωγής τοπικών προϊόντων, οικοτεχνίας-χειροτεχνίας, τουρι-
σμού, υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της υπαίθρου)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

•	 Δράσεις για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής

•	 Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού (ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τοπικού πληθυσμού και υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού)

•	 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (έργα υποδομής μικρής κλίμακας, ενίσχυση υπηρεσιών και 
υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών κλπ.)

•	 Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής (πολιτιστικές και αθλητικές εκ-
δηλώσεις, υπηρεσίες και υποδομές που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς)

•	 Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλο-
ντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών, έργα πράσινων υποδομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών)

•	 Δικτύωση και συνεργασία (α. Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων, β. Συνεργασία μεταξύ 
τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή/και πολιτιστική ή/και περι-
βαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και τη μείωση 
σπατάλης τροφίμων, γ. «Έξυπνα Χωριά»: Συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων για την από κοινού 
αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων των χωριών, όπως ευρυζωνικότητα, παραγωγή ή εξοικονόμηση 
ενέργειας, αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, εξυπηρέτηση των νέων ή των ηλικιωμένων της 
περιοχής, αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας, άρση της κοινωνικής απομόνωσης κ.ά.).

Προτεραιότητα θα δοθεί στη ενίσχυση δικαιούχων ανέργων, γυναικών, Κοιν.Σ.Επ., επιχειρήσεων σε ορει-
νές περιοχές και επιχειρήσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Παρουσιάζονται παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλες περιοχές, κυρίως σε ότι αφορά στη δικτύωση 
και τη συνεργασία των τοπικών φορέων, ενώ καλή πρακτική και παράλληλα ευκαιρία για την ευρύτερη ορεινή 
περιοχή των Καλαβρύτων αποτελεί το παγκόσμιο Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού της UNESCO και η δικτύωσή 
του τόσο με άλλα ανάλογα Γεωπάρκα όσο και με τοπικούς φορείς, για την υλοποίηση δράσεων προστασίας και 
ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα LEADER αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της αξίας των ορεινών περιοχών, 
με βασική προϋπόθεση τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε αυτό.

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., καλεί τους τοπικούς φορείς (παραγωγικούς, οικονομικούς, κοινω-
νικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά.) αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Προγράμματος και να 
υποβάλλουν τις ιδέες και προτάσεις τους, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 
της περιοχής τους.

Περισσότερες πληροφορίες https://bit.ly/3tVo8bD 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 
Το Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού

Κοινή παρέμβαση με θέμα «Το Γεωπάρκο Χελμού - Βουραϊκού» έκαναν η κα Ελένη Κουμούτσου και ο κ.Γεώργιος 
Ηλιόπουλος (Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & Π.Π. Βόρειας Πελοποννήσου).

[Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε με ευθύνη των ΦτΦ επιλέγοντας στοιχεία από την απομαγνητοφωνημένη ομι-
λία των ομιλητών καθώς και στοιχεία από τη διαδικτυακή πύλη  του Γεωπάρκου Χελμού – Βουραϊκού.]

Στην αρχή της παρουσίασης η κα Κουμούτσου αναφέρθηκε στον νέο φορέα  «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής» στον οποίο εντάσσεται η  Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & Π.Π. 
Βόρειας Πελοποννήσου) και το Γεωπάρκο. Αναφέρθη-
κε στην υπάρχουσα συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας 
του Πανεπιστημίου Πάτρας, η οποία αναπτύσσεται συ-
νεχώς και στη στήριξη του Δήμου Καλαβρύτων. 

Η περιοχή ευθύνης του «Φορέα Διαχείρισης Χελμού – 
Βουραϊκού» περιλαμβάνει 12 Προστατευόμενες Περι-
οχές του Δικτύου «Natura 2000» και εκτείνεται στους 
νομούς Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας περιλαμβάνοντας 
το Χελμό, την Κυλλήνη, τον Ερυμάνθο, το Παναχαϊκό, 
τον Μπαρμπά και τον Κλωκό, που αποτελούν τους ση-
μαντικότερους ορεινούς όγκους της Β. Πελοποννήσου.

Ο κ.Ηλιόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης  παρουσίασε του Γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού, παρουσίασε το motto 
του Γεωπάρκου «Οι πέτρες, τα βουνά και οι μύθοι» και αναφέρθηκε σε κάθε μία έννοια ξεχωριστά.

Επιλέγουμε ορισμένες αναφορές από την παρέμβαση του κ.Ηλιόπουλου:

•	 Ύδατα της Στυγός (2.100 υψόμετρο), εκεί βούτηξε τον Αχιλλέα η μητέρα του Νηρηίδα Θέτιδα και έγινε άτρω-
τος (ημίθεος), αλλά τον κρατούσε από την φτέρνα και έμεινε το μοναδικό τρωτό σημείο στο σώμα του.

•	 Φαράγγι Βουραϊκού – με έξι γεώτοπους.
•	 Σπήλαιο Λιμνών -  με 13 διαδοχικές λίμνες και με μεγάλη αποικία νυχτερίδων (περίπου 20.000 άτομα).
•	 Παγετώνες Χελμού – έχουν αφήσει ίχνη αιώνων.
•	 Λιγνίτες Παλαιχωρίου – με απολιθωμένα φύλλα. 
•	 Αστεροσκοπείο Αρίσταρχος – Σύνδεσή του με το υπό δημιουργία Πλανητάριο.
•	 Τη σύνδεση του Γεωπάρκου με τις τοπικές κοινωνίες και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.
•	 Τη δυνατότητα να χαρακτηριστούν τοπικά προϊόντα της περιοχής ως  Γεωπροϊόντα και να έχουν το σήμα του 

Γεωπάρκου, γεγονός που θα δώσει προστιθέμενη αξία.
•	 Τις πηγές χρηματοδότησης του Γεωπάρκου.
•	 Τους εθελοντές του Γεωπάρκου.
•	 Τη συνεργασία με έναν οργανισμό της Γερμανίας για έρευνες σε σπήλαια και των δύο χωρών.

Τέλος ο κ.Ηλιόπουλος ανέφερε ότι το Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού θα διεκδικήσει να πραγματοποιηθεί το 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων το Φθινόπωρο του 2024 και πως το 2023 προγραμματίζεται να λειτουργήσει 
θερινό σχολείο.

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού-Βουραϊκού απλώνεται στη Βόρεια Πελοπόννησο σε μια έκταση 647 
τ.χλμ. Πρόκειται για μια ορεινή περιοχή η οποία φιλοξενεί 27.000 κατοίκους διάσπαρτους σε χωριά και κωμοπό-
λεις, ανάμεσα σε ψηλά βουνά και βαθιές κοιλάδες ποταμών. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Δικτύου 
Γεωπάρκων ήδη από το 2009, και εντάχθηκε στο πρόγραμμα της UNESCO το 2015, εξαιτίας ενός συνδυασμού 
ποικιλόμορφων γεωλογικών, φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων που του χαρίζουν τον μοναδικό χαρακτήρα 
του. Μέχρι σήμερα, έχουν οριστεί 40 διαφορετικοί γεώτοποι (υπό ένταξη ακόμα 5 περιοχές) και 7 γεωδιαδρομές 
στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί, μαθαίνοντας για την ξεχωριστή γεωλογία του τόπου, την πλούσια 
βιοποικιλότητα, την ιδιαίτερη πολιτιστική ιστορία του και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Περισσότερες πληροφορίες https://bit.ly/3F75sfg 
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ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΠΡΕ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 
Διάλογος και Δράση για το μέλλον του Μαγγανιακού»

Η κα Σταυρούλα Τσεπρέ έκανε παρέμβαση με θέμα «Διάλογος και Δράση για το μέλλον του Μαγγανιακού» (Πολι-
τιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών Μεσσηνίας)

Τίτλος έργου: Διάλογος και Δράση για το Μέλλον. 
Υπότιτλος: Αναπτύσσοντας την αναβίωση ενός μικρού ορεινού χωριού υπό την αιγίδα της κοινότητας μέσω μοντέ-
λου πολλαπλών ενδιαφερομένων.
Τόπος υλοποίησης: Μαγγανιακό Μεσσηνίας.
Τομείς: Κοινοτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Βιωσιμότητα.
Σκοπός: Η ενδυνάμωση της υπάρχουσας προσπάθειας από τον τοπικό σύλλογο έτσι ώστε το έργο να 
αποτελέσει το πλαίσιο για να μάθει η κοινότητα μέσω της εμπειρίας την αξία και τις δυνατότητες του δια-
λόγου, των δημοκρατικών διαδικασιών, της συλλογικής δράσης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Χρηματοδότηση προγράμματος: Civic Europe – Dock.
Φεστιβάλ : Μία διήμερη γιορτή με 2.500 και πλέον επισκέπτες, αφιερωμένη στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο. Για 
δύο μέρες ολόκληρο το χωριό ήταν η σκηνή όπου ενημερωθήκαμε, μάθαμε, συναντηθήκαμε, συζητήσαμε, δικτυωθή-
καμε, δοκιμάσαμε, διασκεδάσαμε, προβληματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε κάναμε σχέδια για το πώς θα δημιουργήσουμε 
μια κοινή πορεία πραγμάτων διαδίδοντας την αξία της συμμετοχής σε συλλογικούς και κοινωνικούς χώρους.
Πρόγραμμα φεστιβάλ: συζητήσεις, θεματικά σεμινάρια & εργαστήρια (DIY), έκθεση παραγωγών & μη κερδοσκοπι-
κών δράσεων, πρόγραμμα για παιδιά, ξεναγήσεις στο χωριό και στα μονοπάτια του χωριού, έκθεση παλιών αντικει-
μένων/ ρούχων / καρναβάλι του Μαλλιαρού, αναβίωση τουρνουά αμάδες, κατασκευή φούρνου, προβολές, καλλιτε-
χνικά δρώμενα, μουσικές βραδιές και πολλά ακόμη. 
Οικονομική Υποστήριξη Φεστιβάλ: Civic Europe, Δήμος Μεσσήνης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Cosmote.

Φορείς υλοποίησης: Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών, Νόστος ΚοινΣΕπ, Κουκουβά ΚοινΣΕπ & 
Dock Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Πληροφορίες: Dialogue & Action for the Future | Civic Europe (civic-europe.eu),
Dialogue & Action for the Future – Α participatory local development program (magganiako.gr)

Επικοινωνία: mailto:hello@magganiako.gr 

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 
Μονοπάτια Πολιτισμού & Εθελοντισμός

Ο κ.Ηλίας Γιαννίρης έκανε παρέμβαση με θέμα «Μονοπάτια Πολιτισμού & Εθελοντισμός», (Επίκουρος Καθηγητής 
Πολυτεχνείου Κρήτης - Εταιρεία Ικαριακών Μελετών (ΕΙΜ)

Ιστορικό

Περίοδος 1997-2021: Η Ικαρία (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ΟΤΑ Ικαρίας-Φούρνων) ήταν ανάμεσα στους πρώτους 
5 φορείς της Ελλάδας που ξεκίνησαν το 1997 τα προγράμματα Εθελοντισμού της νεοσυσταθείσας τότε Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service-EVS), σε άριστη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γε-
νιάς (διαχειριστής ΓΓΝΓ). 

Η Ικαρία (Εταιρεία Ικαριακών Μελετών) συμμετείχε το 2021 στα τελευταία προγράμματα της EVS (διαχειριστής ΙΝΕ-
ΔΕΒΙΜ) πριν κλείσει με αυτή τη μορφή. 

Παράλληλη περίοδος 2002-2022: Το υπάρχον δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών που σχεδιάζει, συντηρεί, σηματοδο-
τεί και δίνει σε δημόσια χρήση ο ΟΠΣΙ (Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας) τα τελευταία 20 χρόνια έχει 
διαμορφωθεί σε δίκτυο, του οποίου κεντρικό συνδετήριο κλάδο αποτελεί η διάσχιση του Πράμνου, με διαδρομές που 
οδηγούν σε χωριά από βορρά σε νότο και από δύση σε ανατολή. Έχουν γίνει δεκάδες συναντήσεις και εργαστήρια 
συλλογικής και εθελοντικής εργασίας με χωριά που συνδέονται με τη διάσχιση και υπάρχουν τοπικά συνεργεία για 
εργασίες διαμόρφωσης και στις εργασίες ετήσιας συντήρησης, που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του έργου. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να πάρει τη σκυτάλη, να αξιοποιήσει την πολυετή εθελοντική εργασία και κοινωνική 
προσφορά εκατοντάδων συμμετεχόντων, να προχωρήσει σε έργο και να αποδώσει στη διεθνή πεζοπορική κοινότητα 
την εν λόγω διαδρομή.

147 Δελφικά Παραγγέλματα στην Οροσειρά της Ικαρίας

Η Εταιρεία Ικαριακών Μελετών συνέλαβε την ιδέα της μετατροπής της διαδρομής της οροσειράς της Ικαρί-
ας σε θεματική – φιλοσοφική διαδρομή. Η Ικαρία «δείχνει» Δυτικά την Αθήνα και Ανατολικά την Ιωνία και 
είναι πάνω στον φιλοσοφικό άξονα Ανατολής –Δύσης της αρχαιότητας, οπότε έχουν νόημα να τοποθε-
τηθούν σε μαρμάρινες πλάκες σε όλη την οροσειρά τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα, που ήταν η συλλογή 
όλων των ρήσεων των αρχαίων φιλοσόφων.

Το 2013-14 τοποθετήθηκαν 48 μαρμάρινες πλάκες (Ανατολικά μέχρι το 1/3 της διασρομής), το 2016-17 τοποθετή-
θηκαν 20 (Κεντρική Ικαρία). Με το εθελοντικό πρόγραμμα της EVS 2018-19 τοποθετήθηκαν 46 και καλύφθηκε όλη η 
διαδρομή της οροσειράς μέχρι το Δυτικό άκρο. Σύνολο: 124. 

Εκκρεμεί η πύκνωση με 23 πλάκες. Το έργο αυτό έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Επιδιώκεται η πρόκληση παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος (Σχολές Κλασσικών Σπουδών, Φιλοσοφικές ομάδες, μέση εκπαίδευση, κλπ). Εκδόθηκε και σχετικό 
βιβλίο από την Εταιρεία Ικαριακών Μελετών.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 
Προβληματισμοί για την τουριστική αξία των Ελληνικών βουνών»

Ο κ.Χρήστος Πετρέας έκανε παρέμβαση με θέμα «Προβληματισμοί για την τουριστική αξία των Ελληνικών βουνών» 
(Ομοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος) 

“Προβληματισμοί για την τουριστική αξία των Ελληνικών βουνών» 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ 
Αριστίνδην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ομοσπονδία Φυσιολατρικών, Ορειβατικών και Εκδρομικών Σωμα-
τείων Ελλάδος – ΟΦΟΕΣΕ

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας  Φυσιολατρικών Ορειβατικών και 
Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος – ΟΦΟΕΣΕ (ιδρύθηκε το 1935 
και έχει σήμερα μέλη 52 Σωματεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια), 
θεωρούμε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται αντιμετώπιση προκειμένου να διευκολυνθεί και 
να αναπτυχθεί και η τουριστική αξία των βουνών.

Η χώρα μας δεν είναι τουριστικά άγνωστη για τις ορεινές περιοχές της, αντίθετα δέχεται αρκετούς επισκέπτες σε 
διάφορες περιοχές και περιφέρειες με ορεινούς όγκους για πολλές δραστηριότητες όπως: χιονοδρομία, πεζοπορία, 
ορειβασία, αναρρίχηση, ράφτινγκ, canyoning, ποδηλασία, σπηλαιολογία, επίσκεψη αξιοθέατων φυσικού κάλλους, 
όπως καταρράκτες, λίμνες, ποτάμια, αισθητικά δάση, φαράγγια, κλπ., και επίσκεψη πολιτιστικών και άλλων μνημείων 
που βρίσκονται στον ορεινό όγκο. 

Οι δραστηριότητες αυτές στους ορεινούς όγκους, χρειάζονται το κατάλληλο πλαίσιο για να μπορεί να υλοποιηθούν με 
ασφάλεια και με ικανοποίηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες.

Έχουν γίνει νομοθετικές ρυθμίσεις και είναι και σε εξέλιξη ενέργειες από το Υπουργείο Τουρισμού και την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, όμως,  εκκρεμούν ακόμα πολλά, που πρέπει να συμφωνηθούν και να τακτοποιηθούν, για να 
διευκολυνθεί η τουριστική αξιοποίηση των ελληνικών βουνών, με ασφάλεια των επισκεπτών και απαραίτητη είναι και 
η κατάλληλη ανάδειξη και προβολή στις αντίστοιχες τουριστικές αγορές.

Μερικοί προβληματισμοί – αναφέρω ενδεικτικά, γιατί είναι και άλλα – είναι: 

(1) για την ανάπτυξη της πεζοπορίας και της ορειβασίας (α) ανεπαρκής διαφοροποίηση  των πεζοπορικών και ορειβα-
τικών μονοπατιών -  διαδρομών, (β) ελλειψη ενιαίας διαβάθμισης της δυσκολίας των διαδρομών - μονοπατιών  και 
(γ) ανεπάρκεια του ενιαίου σχεδίου σήμανσης των πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών, 

(2) διευθέτηση νομοθετικά της απαγόρευσης υπαίθριας κατασκήνωσης (Νόμος 1976) σε υψηλότερα υψόμετρα, για 
να καλύφθεί η ανεπάρκεια της δυναμικότητας καταφυγίων, και η «παράνομη» κατασκήνωση 

(3)  έκδοση εκκρεμών Υπουργικών αποφάσεων του Ν. 4582/2018, 

(4) ενσωμάτωση στην τουριστική νομοθεσία διατάξεων που αφορούν «αθλητισμό αναψυχής για όλους» που έχει 
θεσμοθετήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

(5) συμπλήρωση ή και διόρθωση των διάφορων «ορισμών» των δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε νομοθετικά 
κείμενα, 

(6) διασαφήνιση και νομοθετική ρύθμιση τι είδους συνοδούς ή οδηγούς, πρέπει να παρέχουν στους επισκέπτες – 
τουρίστες, οι οργανωτές δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και αποφυγή ατυχημάτων στην 
κάθε δραστηριότητα 

(7) τακτοποίηση για τις προδιαγραφές γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών των δραστηριοτήτων, που σήμε-
ρα δεν πιστοποιεί κάποιος Δημόσιος Φορέας, καθώς και των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

(8) διασαφήνιση δομών, αρμοδιοτήτων και προϋποθέσεων για την ορεινή διάσωση. 

Σε άλλες χώρες της Ευρώπης με δραστηριότητες στους ορεινούς όγκους, υπάρχουν χρήσιμα παραδείγματα, για να 
αντλήσουμε προδιαγραφές και μεθοδολογίες, δεδομένου ότι έχουμε ακόμη πολλά να συμπληρώσουμε, για να βελτι-
ώσουμε το λειτουργικό πλαίσιο και να αξιοποιήσουμε καλύτερα, τουριστικά, τα Ελληνικά βουνά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ  
Οικονομολόγος – Εμπειρογνώμων – Σύμβουλος – Διδάσκων Τουριστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 
Δημόσια Καταγγελία-Διαμαρτυρία για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία λα-

τομείου στην περιφέρεια της Κοινότητας Κάτω Λουσών

Ο κ.Σπύρος Μαρίνης έκανε «Δημόσια Καταγγελία-Διαμαρτυρία για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία λατομείου στην 
περιφέρεια της Κοινότητας Κάτω Λουσών» (Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ο ΧΕΛΜΟΣ).

Ο κ.Μαρίνης παρουσίασε από το βήμα της ημερίδας την «ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ» των Προέδρων των 
Τοπικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων Κάτω Λουσών, Άνω Λουσών και Καστριών Καλαβρύτων, όσον 
αφορά προωθούμενη διαδικασία δημιουργίας λατομείου στην περιοχή Κάτω Λουσών Καλαβρύτων, εγγύτατα των 
ορίων του οικισμού Κάτω Λουσών, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, εντός δικτύου Natura, εντός της Ζώνης 
Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραικού, και εγγύτατα του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών και του τηλεσκοπίου Αρίσταρχος.

Σύμφωνα με τον κ.Μαρίνη «Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι πάνω από το χωριό Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων μεταξύ 
της περιοχής Καστράκι και Προφήτη Ηλία το οποίο είναι έλατοδάσος. Έχουν δοθεί τρείς άδειες λόγω ότι η εταιρεία 
Μεγαλιθική έχει κάνει κατάτμηση των 450 στρεμμάτων σε τρείς ισομερείς περιοχές.»

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κα-
λαβρύτων απέρριψε ομόφωνα 
κάθε μορφής δραστηριότητα/
λειτουργεία που αφορά λατομείο 
στην περιοχή Λουσών Καλα-
βρύτων. (απόφαση 11/2022 – 
14.11.2022)».

«Σύμφωνα με πληροφορίες την 
αντίθεση του έχει εκφράσει ο 
πρώην «Φορέας Δδιαχείρισης 
Βουραiκού-Χελμού» που υπάγεται 
στον Οργανισμό Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής.»

Η δημιουργία του λατομείου θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό 
περιβάλλον και στο τοπίο, θα δυσφη-
μίσει την περιοχή και κατά επέκταση 
θα υπονομεύσει τη βιώσιμη ορεινή 
ανάπτυξη.»

ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΛΟΥΣΟΥΣ

https://bit.ly/3hXfPZP
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Για μια ευρύτερη έρευνα και μελέτη παραθέτουμε ορισμένες πηγές που 
αφορούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Βιώσιμο Τουρισμό:

1. International Year of Sustainable Mountain Development 2022 https://bit.ly/3uPnXQb 
2. 76/129. International Year of Sustainable Mountain Development, 2022 https://bit.ly/3jRjWnW 
3. International Year of Sustainable Mountain Development 2022 – Trello https://bit.ly/3KVefSa 
4. Mountain’s matter | Ideas to action | Building alliances for resilient mountains. https://bit.ly/3KUATK8 
5. Plastics on the Peak: The 2021 Global Mountain https://bit.ly/3jKiFiL 
6. 2021 Mountain Waste Survey Reveals Staggering Extent of Plastic Pollution Across the World’s Peaks https://

bit.ly/3KTO3qL 
7. Διακήρυξη του Τυρόλου για τη μέγιστη άσκηση αθλοπαιδιών στο βουνό” (2002) https://joom.ag/QCZQ 
8. Booking.com’s – 2021 Sustainable Travel Report Affirms Potential Watershed Moment for Industry and 

Consumers  https://bit.ly/3zIQSIw | https://bit.ly/3On1BN6 
9. Alternative Tourism in the framework of the ALMERE – https://bit.ly/3O7Tp3C 
10. How we can make tourism sustainable? https://bit.ly/3QpSNrn 
11. “Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ NaturefriendsGreece καλωσορίζει την έναρξη της φετινής τουριστικής 

περιόδου με προτάσεις για την μετά Covid εποχή” https://bit.ly/3O3rYHV 
12. 20-22 Μαΐου 2022: ΤΟ 42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ | Οι ΦΙ-

ΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ υποστηρίζουν τις δράσεις https://bit.ly/3Qw35pV 
13. Τουρισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Έκδοση E.E.T.A.Α. 2020) | Εγχειρίδιο και Οδηγός Α’, Β΄ https://bit.

ly/3b6fLng 
14. BERLIN DECLARATION ON “TRANSFORMING TOURISM” «Διακήρυξης του Βερολίνου για τη μεταρρύθμιση του 

τουρισμού», Απρίλιος 2017 https://bit.ly/3tDe0UT 
15. Harold Goodwin «Υπεύθυνος Τουρισμός – Ο τουρισμός ως βιώσιμη ανάπτυξη» | Responsible Tourism – Using 

tourism for sustainable development (Book presentation 2018) https://bit.ly/3HxWyar 
16. World Heritage and Tourism in a Changing Climate https://bit.ly/3Hu5Cgt 
17. Προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα όταν ταξιδεύουμε – WATCH OUT FOR HUMAN RIGHTS WHEN 

TRAVELLING – The role of tour guiders https://bit.ly/3b4gwNF 
18. Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου – https://bit.ly/3tHmgDw 
19. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future https://bit.ly/30LjLQs
20. European SME Going Green 2030 Report – Comprehensive study published on the current situation of sustainable 

tourism development in Europe https://bit.ly/3mTrmZx
21. Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030 https://bit.ly/3QrwLEC 
22. Clustering Sustainable Destinations: Empirical Evidence from Selected Mediterranean Countries https://bit.

ly/3xC8kf1 
23. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για 

βιώσιμο τουρισμό https://bit.ly/3xVze34 
24. ΙΝΣΕΤΕ – «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης», 2022 https://insete.gr/greektourism2030/
25. ΙΝΕ – ΓΣΣΕ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2017 https://bit.ly/3b8UjxR 
26. World Tourism Organization/ UNWTO https://www.unwto.org/ 
27. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) http://www.gnto.gov.gr/el 
28. 19/05/2022 – ΕΟΤ: Webinars προβολής της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού σε ευρωπαϊκές 

αγορές https://bit.ly/3mUIL44 
29. Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός https://bit.ly/3tGyTi0 
30. Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό https://bit.ly/3Oip8i0 
31. Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030 https://bit.ly/2IdR0Wc 
32. Berlin Declaration on “Transforming Tourism” http://www.transforming-tourism.org/ 

33. Συνέδριο Ε.Μ.Π. – ΜΕΚΔΕ ΕΜΠ «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων 
περιοχών», Σεπτέμβριος 2022 https://bit.ly/3A2HZK2 

34. UNEP – WTO: Making tourism more sustainable – A guide for policy makers/ A Guide for Policy Maker, 2005 
https://bit.ly/39VuHEr 

35. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Βιώσιμος Τουρισμός: Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Προτάσεις» (μεταπτυχιακή εργασία 2012)  https://bit.ly/3xsI5aQ 

36. International Master Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society https://www.
tourismheritage.hua.gr/ 

37. Πάρις Α. Τσάρτας, Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχο-
λής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι Δι-
ευθυντής του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος CulturalHeritageandSustainableTourism (TOURHER) 
https://kritiki.gr/book_author/tsartas-paris/ 

38. Έκθεση 2030 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ – Εκτενής μελέτη που δημοσιεύτηκε για την τρέχουσα κατάσταση της 
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη/ European SME GoingGreen 2030 Report- Comprehensive study 
published on the current situation o fsustainable tourism development in Europe, 2022 https://bit.ly/3OksoKa 

39. Tourism2030 is an independent portal which brings together the global community of people and organisations 
working for making tourism more sustainable. https://destinet.eu/ 

40. Clustering Sustainable Destinations: Empirical Evidence from Selected Mediterranean Countries https://bit.
ly/3HVWUYp 

41. Τουριστικός Οδηγός και Προβολή – Εγχειρίδιο για ΟΤΑ, Ε.Ε.Τ.Α.Α, 2020 https://bit.ly/39SraHh 
42. Ελληνικός τουρισμός: Αναπάντητα ερωτήματα της τουριστικής οικονομικής θεωρίας, αντιλήψεις περί τουριστικής 

ανάπτυξης και δημοσιεύματα του Τύπου https://bit.ly/3ad02mk 
43. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://www.moke.uth.gr/ 
44. Η πρόκληση του Μοντραγκόν - Η χώρα των Βάσκων βιώνει τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη ενός συστήματος 

συνεταιρισμών https://bit.ly/3GPxX2m 
45. Οικολογικό Αγρόκτημα «BIOFru Kastoria» είναι οικογενειακή υπό-

θεση! - https://www.biofru.gr/ 
46. Nature-based Solutions for NDCs Toolkit https://bit.

ly/3GPyHEG 
47. Nature-based Solutions for NDCs Pathway Framework 

https://bit.ly/3iem63M 
48. Nature-based solutions and how the Commission 

defines them, funding, collaboration and jobs, 
projects, results and publications https://bit.
ly/3U7VZsn 

49. The Sustainability SWOT (sSWOT) is designed 
to help drive action and collaboration 
on environmental challenges revealing 
real business risks and opportunities. 
https://bit.ly/3F1NWZM https://
bit.ly/3u2Ookj 

50. Ορεινός τουρισμός στην Ελλάδα: 
Δυνατότητες και προοπτικές 
επέκτασης της τουριστικής πε-
ριόδου σε όλη τη διάρκεια 
του έτους https://bit.
ly/3Vuxxm3 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι συζητήσεις και ομιλίες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εστίασαν και ανέδειξαν βασικά ζητήματα που υποστηρίζουν 
τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 

Κοινωνία και ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς αποκλεισμούς, αντιμετώπιση του δημογραφικού σε τοπικό επίπεδο, 
προτεραιότητα στην προσέλκυση νέων και συμβολή στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των 
γυναικών, προστασία περιβάλλοντος / βιοποικιλότητα & υγιές έδαφος και πολιτισμός, ενσωμάτωση νέων τεχνολο-
γιών και εφαρμοσμένες πολιτικές για ορεινές περιοχές, αγροδιατροφή, αξιοποίηση των φυσικών πόρων με προσαρ-
μοσμένες φυσικές λύσεις (natural based solutions), εκπαίδευση και κατάρτιση – επιμόρφωση κατοίκων,  δημιουργία 
και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών, υγεία είναι ζητήματα αναπόσπαστα στο σχεδιασμό της βιώσιμης τοπικής 
/ ορεινής ανάπτυξης.

Για την επίτευξή τους σειρά μέτρων πρέπει να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν άμεσα, όπως ενδεικτικά 
και συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω: 

•	 η αναγκαιότητα για δικτύωση και συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων και οργανισμών με την Κοινωνία των 
Πολιτών,

•	 η  ενημέρωση με εύληπτο και στοχευμένο τρόπο στους κατοίκους, 
•	 ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των καλών και εφαρμόσιμων πρακτικών, 
•	 η ενίσχυση των μικρών ορεινών κοινοτήτων, 
•	 η αντιμετώπιση μείωσης του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές δημιουργώντας ελκυστικά περιβάλλοντα για 

νέους και γυναίκες,
•	 η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ,
•	 η ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
•	 η ενίσχυση της αγροτικής οικογένειας και του συνόλου των κατοίκων καθώς και η προώθηση των τοπικών 

προϊόντων με δημιουργία διακριτής επωνυμίας (brand name)  προϊόντων, υπηρεσιών και περιοχών,
•	 η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης, 
•	 ο σχεδιασμός πλαισίου ανθεκτικότητας της τοπικής οικονομίας και της παραγωγής στις καιρικές, οικονομικές, 

πολιτικές, υγειονομικές πιέσεις και απρόσμενες ξαφνικές μεταβολές,
•	 η πρόληψη από φυσικές καταστροφές και η άμεση παρέμβαση αποκατάστασης υποδομών στις τοπικές κοινό-

τητες,
•	 η ενσωμάτωση της φέρουσας ικανότητας των βουνών στους τοπικούς σχεδιασμούς για τη διατήρηση της ποι-

ότητας του περιβάλλοντος αλλά και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των κατοίκων.
•	 η διάθεση επαρκών κεντρικών πόρων στους ορεινούς και απομακρυσμένους Δήμους καθώς η έκτασή τους 

είναι πολύ μεγάλη και η διαχείρισή της απαιτεί έναν ικανό αριθμό από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και 
πολλαπλάσιους πόρους από έναν πεδινό Δήμο.

Επιπλέον τέθηκαν στις συζητήσεις, εκτός από τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες, οι απειλές / τα προβλήματα που λει-
τουργούν ανασταλτικά για την εφαρμογή ενός σχεδίου πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των  
Καλαβρύτων όπως π.χ. τα λατομεία, η βελτίωση, του οδικού / επαρχιακού δικτύου, η εναρμόνιση των δρομολογίων 
του Οδοντωτού σιδηροδρόμου με τα δρομολόγια του προαστιακού και η μείωση της τιμής των εισιτηρίων στον Οδο-
ντωτό, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η αντιμετώπιση της διαρροής νέων προς τα αστικά κέντρα και η εγκατάλειψη 
μικρών χωριών κ.λ.π. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΕΛΜΟΣ

Συμμετοχή στελεχών από την ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

Κίνηση πολιτών για την προστασία της Οίτης
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Η καρδιά  της πόλης σταμάτησε  τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 1944, ώρα 2:34μ.μ. 
στη Μητρόπολη των Καλαβρύτων

Τόπος εκτέλεσης – Ράχη του Καππή

Αγία Λαύρα

Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος 
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821

Οινοποιείο ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ

Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων
Λαϊκή αγορά Καλαβρύτων
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Το ιστορικό ξενοδοχείο ΧΕΛΜΟΣ -κάηκε από τους Γερμανούς

Ο ξακουστός οδοντωτός σιδηρόδρομος στον πανέμορφο τερματικό σταθμό Καλαβρύτων

Ο περίφημος εμπορικός πεζόδρομος Καλαβρύτων με τα τοπικά 
προϊόντα όπως η ροδοζάχαρη 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλαβρύτων – 
Ανοικτό παράθυρο στον κόσμο
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ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑΤΑ ΒΟΥΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Με αφορμή την απόφαση του ΟΗΕ να κηρύξει το 2022 «Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ορεινής 
Ανάπτυξης» το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ  πραγματοποίησε τριήμερο συνέδριο 

στα Καλάβρυτα, 11-13 Νοέμβριου 2022 με θέμα: «Τα βουνά έχουν αξία –  Ιδέες για δράση 
– Χτίζοντας συμμαχίες για ανθεκτικά βουνά και τοπικές κοινωνίες».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ σε συνεργασία 
με τον ΕΟΣ Καλαβρύτων, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων και με τη χρηματοδότηση 

από το Πράσινο Ταμείο.

11 - 13 Νοεμβρίου 2022: Ημερίδα - Συναντήσεις εργασίας – Στρογγυλά τραπέζια – Εργα-
στήρια - Επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού, ιστορικού, τουριστικού και παραγωγικού 

ενδιαφέροντος.
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