
 

Καρπενήσι, 10 Ιουνίου 2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

3ΜΕΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο Καρπενήσι, οι τριήμερες δράσεις που έλαβαν χώρα στις 5, 

6 και 7 Ιουνίου 2014, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Οι 

διοργανωτές ήταν το Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ο Σύλλογος 

Σπουδαστών Δασοπονίας, το Κ.Π.Ε. Καρπενησίου και ο Δήμος Καρπενησίου.  

5 Ιουνίου 2014, πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων περιλάμβανε περιβαλλοντικές δράσεις των 

φοιτητών Δασοπονίας όπως καθαρισμός και περιποίηση του πρασίνου στον περιβάλλοντα 

χώρο του Τ.Ε.Ι Δασοπονίας και καθαρισμός του ρέματος Κλαρωτός στο Καρπενήσι. 

Παράλληλα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος επισκέφτηκαν το 

Τμήμα Δασοπονίας η A’ τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, με τις δασκάλες 

τους κες. Βασιλική Λάππα και Δήμητρα Βουτσέλη. 

6 Ιουνίου 2014, δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων περιλάμβανε α) διοργάνωση 

επιστημονικής ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις» και β) δράσεις των 

φοιτητών Δασοπονίας και φορέων της πόλης. 

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με την συμμετοχή πλέον των 80 

ακροατών και την δυναμική παρουσία των Δασικών Υπηρεσιών Ευρυτανίας (Δασάρχης 

Καρπενησίου, Δασάρχης Φουρνά και Δ/ντης Δασών Ευρυτανίας) και της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Καρπενησίου. Οι εισηγήσεις της ημερίδας στο πρώτο μέρος της αφορούσαν την 

ανάδειξη και προβολή του ευρυτανικού περιβάλλοντος, προτάσεις για την προστασία την 

προβολή και ορθολογική αξιοποίησή του ώστε η Ευρυτανία να αποτελέσει τουριστικό 

προορισμό για όλη τη διάρκεια του έτους με τον πλούτο των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού που διαθέτει και που πρέπει να αναπτύξει. Στο δεύτερο μέρος των εισηγήσεων 

αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την νομοθεσία για ορεινά δασικά οικοσυστήματα, και 

την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές και τη 

βιοποικιλότητα. Ενδιαφέρον είχε και η εισήγηση για τον εθνικό δρυμό της Οίτης και τα 

σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Οι εισηγήσεις της ημερίδας θα 

εκδοθούν σε πρακτικά ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης και πρόσβασης σε αυτά 

από κάθε ενδιαφερόμενο. Στο διάλλειμα προσφέρθηκε καφές και χυμοί, προσφορά του 

Κ.Π.Ε Καρπενησίου και γλυκά και αλμυρά εδέσματα προσφορά των εθελοντών κυριών Β. 

Λάππα, Ο. Τσώνη, Α. Τσούκα και Ε. Γατσιού. Με το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε 

στρογγυλό τραπέζι, με μεγάλη συμμετοχή, όπου συζητήθηκαν προβληματισμοί και έγινε 

ανταλλαγή απόψεων για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν την 

Ευρυτανία αλλά και την περιφέρεια Στερεάς. Το μεσημεριανό γεύμα στους ομιλητές και 

τους εισηγητές που μας τίμησαν από την Αθήνα ήταν χορηγία της εταιρείας «Βρέκος» και 

της ταβέρνας «Η Ζωή», ενώ το κρασί προσέφερε ο κος Κούτρας Παναγιώτης.. 



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι δράσεις περιλάμβαναν καθαρισμό, κλαδεύσεις και 

φυτεύσεις στο πάρκο κάτω από την πέτρινη στάση στον Ξηριά, σε χώρο όπου ο δήμος 

Καρπενησίου είχε κόψει τα χόρτα και μας παραχώρησε καρποφόρα δέντρα τα οποία και 

φυτεύτηκαν μαζί με δασικά είδη που παραχώρησαν οι δασικές υπηρεσίες Ευρυτανίας. Στη 

δράση αυτή συμμετείχαν οι φοιτητές δασοπονίας Καρπενησίου, μέλη του σκακιστικού 

ομίλου Καρπενησίου και πολλοί μικροί μαθητές με τους γονείς τους οι οποίοι με το πέρας 

της δράσης του χορηγήθηκε αναμνηστικός «έπαινος» για την εθελοντική συμμετοχή και 

προσφορά τους. Παράλληλα μοιράστηκε σε όλους τους εθελοντές νερό, χορηγία των Σ.Μ 

Βερόπουλος καθώς και καπελάκια, προσφορά του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού 

της Οίτης. Παράλληλα με την ολοκλήρωση των φυτεύσεων οι φοιτητές μοίρασαν στους 

κατοίκους πέριξ του πάρκου φυλλάδια ενημέρωσης και παρότρυνσης για την συνέχιση της 

φροντίδας των νέων και παλιών δέντρων του πάρκου.  

7 Ιουνίου 2014, τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων περιλάμβανε καθαρισμούς και περιποιήσεις 

στον λόφο του Αγίου Δημητρίου από εθελοντές και μέλη φορέων της πόλης. Το μεσημέρι 

γράφτηκε μια εκπομπή σε μορφή συζήτησης, με εισηγητές από την ημερίδα της 

προηγούμενης ημέρας,  για την προβολή του ευρυτανικού περιβάλλοντος και του Τμήματος 

Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. από το δικτυακό κανάλι V Media το οποίο ήταν και χορηγός 

επικοινωνίας των εκδηλώσεων. 

Η οργανωτική επιτροπή εκφράζει τα θερμά της ευχαριστήρια : στους τέσσερεις φορείς «το 

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το 

Σύλλογο Σπουδαστών Δασοπονίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

Καρπενησίου και το Δήμο Καρπενησίου (ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο κο Κλεομένη Λάππα)» 

που συνδιοργάνωσαν το τριήμερο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος 2014, σε όλους όσους συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δράσεις του 

τριημέρου αλλά και στους φοιτητές και τους εθελοντές που συνέβαλαν με το δικό τους 

τρόπο σε όλες τις φάσεις της οργάνωσης, της διεξαγωγής και της επιτυχούς έκβασης των 

εκδηλώσεων. Επίσης θερμές ευχαριστίες αρμόζουν στους χορηγούς των εκδηλώσεων που 

ήταν: η εταιρεία κρεάτων «Βρέκος», το Σ.Μ. Βερόπουλος, η παραδοσιακή ταβέρνα «Ζωή», 

οι γραφικές τέχνες Media Scope, το «λιβαδάκι» Δασικό Χωριό, ο Σύλλογος Σπουδαστών 

Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας & οι Δασικές Υπηρεσίας Ευρυτανίας και τους 

χορηγούς επικοινωνίας που ήταν: το Ράδιο Καρπενήσι, Τα Ευρυτανικά ΝΕΑ, ο Ευρυτανικός 

ΠΑΛΜΟΣ, το V-Media δικτυακό κανάλι και η εκπομπή «η συντροφιά του περιβάλλοντος».  

Για την οργανωτική των εκδηλώσεων  

Δρ Γιώργος Ευθυμίου 

 

 

 

Ακολουθεί 

Φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων  



Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014  

  
Καθαρισμός στο ρέμα Κλαρωτός Συλλογή απορριμμάτων από Κλαρωτό 

  
Επίσκεψη Α τάξης 1ου Δημ. Καρπεν. στο Τ.Ε.Ι.  Φοιτητές κλαδεύουν το πράσινο στο ΤΕΙ  
Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014  

  
Ημερίδα Ημερίδα & συζήτηση 

  



Δράσεις στο πάρκο στον Ξηριά  

  
Μαθητές και φοιτητές Φοιτητές Δασοπονίας 

  
Φυτεύσεις στον Ξηριά Φυτεύσεις στον Ξηριά 

  
Κλαδεύσεις στον Ξηριά Καθαρισμοί στον Ξηριά 

  
Δράσεις στο λόφο Αγ. Δημητρίου 7/6/2014 Δράσεις στο λόφο Αγ. Δημητρίου 7/6/2014 
 


