ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ανάδειξθ - Προβολι Ορεινϊν Διαδρομϊν & Μονοπατιϊν τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ :
“Παρναςςόσ-Δελφοί-Δωρίδα-Βαρδοφςια-Γκιϊνα-Οίτθ-Καλλίδρομο-Θερμοπφλεσ”
Με ιδιαίτερθ επιτυχία πραγματοποιικθκε θ θμερίδα τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» (ΟΑΕ) που υλοποιεί το πρόγραμμα CLLD-LEADER ςτθν περιοχι του
Παρναςςοφ και τθσ Οίτθσ ςτθν Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ.
Θζμα τθσ θμερίδασ ιταν, θ Ανάδειξθ - Προβολι Ορεινϊν Διαδρομϊν & Μονοπατιϊν τθσ Κεντρικισ
Ελλάδασ, και πραγματοποιικθκε ςτο Κζντρο Ορεινζσ Εναλλακτικζσ Δραςτθριότθτεσ–ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ–
Βρφηεσ Φωκίδασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ ΟΣΑ Αμφίκλειασ-Ελάτειασ, Δελφϊν, Δωρίδασ, Λαμιζων, και
τουσ Ορειβατικοφσ υλλόγουσ τθσ περιοχισ.
Τθν θμερίδα που μετείχαν περί τα 80 άτομα, άνοιξαν με ομιλίεσ τουσ, οι Διμαρχοι Α.
Παναγιωτόπουλοσ (Δελφϊν), Γ. Καπεντηϊνθσ (Δωρίδασ), Γ. Γϊγοσ (Αμφίκλειασ-Ελάτειασ) Ν.
ταυρογιάννθσ (Λαμιζων), οι οποίοι ςθμείωςαν ότι το εγχείρθμα για ανάδειξθ τθσ ορεινισ ηϊνθσ
αποτελεί επιλογι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και ζδωςαν τθν αμζριςτθ ςτιριξθ ςτθν προςπάκεια. Στο ίδιο
μικοσ κφματοσ κινικθκαν και οι πρόεδροι των Σοπικϊν Κοινοτιτων που τόνιςαν τθν ανάγκθ ςτιριξθσ
των χωριϊν μζςω του Εναλλακτικοφ Σουριςμοφ και ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων τθσ ορεινισ ηϊνθσ
των Βουνϊν Παρναςςόσ, Βαρδοφςια, Γκιϊνα, Οίτθ, Καλλίδρομο.
Οι Ορειβατικοί Σφλλογοι τθσ περιοχισ, Ε.Ο. Λαμίασ, .Δ.Φ. "Σραχίνα, Α Διόνυςοσ Αμφίκλειασ και οι
Φορείσ Διαχείριςθσ των Εκνικϊν Δρυμϊν Παρναςςοφ και Οίτθσ, παρουςίαςαν τθ δράςθ τουσ με
δεκάλεπτεσ ειςθγιςεισ και ντοκιμαντζρ, κρατϊντασ αμείωτο το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων και
προξζνθςαν ζνα ηωθρό διάλογο μζχρι το τζλοσ τθσ θμερίδασ. Κυρίαρχο ςτισ παρουςιάςεισ ιταν, θ
ανάδειξθ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ ενίςχυςθ τθσ τάςθσ ανακάλυψθσ του
περιβάλλοντοσ. Τον εκελοντιςμό, τισ πρωτοβουλίεσ των ορεινϊν και το μεράκι, ςθμείωςε ο οδθγόσ
βουνοφ Λουκάσ Πρατίλασ (Nature in Action), ενϊ ο Επιχειρθματίασ Θ. Ροφμπασ που εκελοντικά και με
αγάπθ για τθν τόπο του οργανϊνει τθν διαδρομι THICIORACE, τόνιςε ότι χρειάηεται να πυκνϊςουν οι
πρωτοβουλίεσ για να τοποκετθκεί θ περιοχι καλφτερα ςτον χάρτθ.
Διαφορετικι νότα ςτθν θμερίδα, ζδωςαν θ κ. Μ. Ανδρεοποφλου-Αντιδιμαρχοσ Καλλιζων-Διμου
Δελφϊν, παρουςιάηοντασ τα Μονοπάτια τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ με πλοφςιο φωτογραφικό υλικό και ο
κ. Γ. Ιατρόπουλοσ του Συλλόγου Μπράλλου, παρουςιάηοντασ τον δρόμο των ιδθροδρομικϊν και το
ςιδθροδρομικό πζραςμα του Μπράλλου.

Τθν θμερίδα ςυντόνιςε ο Δ/ντισ του ΟΑΣΕ κ. Βας. Σςιτςιρίγκοσ, ενϊ το πρόγραμμα «AdVENt»
Επαυξθμζνθ περιιγθςθ ςτον Παρναςςό-Oίτθ» και των δράςεϊν του παρουςίαςε ο ςυνεργάτθσ του
ΟΑΕ κ. Ι. ιακαβζλλασ.
Η θμερίδα είχε τον χαρακτιρα Εργαςτθρίου Προβλθματιςμοφ και υντονιςμοφ για ανάλθψθ κοινϊν
δράςεων από τουσ τοπικοφσ φορείσ και για τθν ανάδειξθ τθσ ορεινισ ηϊνθσ. Αποτζλεςε ζνα βιμα
γνωριμίασ και ανταλλαγισ προτάςεων, για ανάλθψθ κοινϊν δράςεων και τοποκζτθςθσ τθσ περιοχισ
ςτο εξωτερικό τθσ περιβάλλον. Καταγράφθκαν τα προβλιματα και οι προοπτικζσ που ανοίγονται,
τονίςτθκε θ ςυνζργεια των προγραμμάτων. Η θμερίδα ζκλειςε με τθν παρζμβαςθ του προζδρου του
ΟΑΣΕ κ. Θ. Παναγιωτόπουλου και του Δ/ντι Β. Τςιτςιρίγκου με τισ παρακάτω προτάςεισ οι οποίεσ
υιοκετικθκαν από όλουσ.
α) Η υπογραφι ενόσ Μνθμονίου-υμφϊνου υνεργαςίασ για τθν προβολι και ανάδειξθ των Ορεινϊν
Διαδρομϊν και τθν περιβαλλοντικι Προςταςία τθσ Ορεινισ Ζϊνθσ,
β) Η υποβολι πρόταςθσ ςτο πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για τθν ανάδειξθ και
προβολι τθσ περιοχισ.
γ) Στθν Δθμιουργία ενόσ υντονιςτικοφ Οργάνου-Παρατθρθτθρίου για τθν Ορεινι Ζϊνθ με τθν
ςυμμετοχι των Διμων, των

Ορειβατικϊν υλλόγων και τθσ Αναπτυξιακισ ΟΑΕ (Δίκτυο) για

ανταλλαγι απόψεων ςε τακτι βάςθ και ανάλθψθ και άλλων κοινϊν δράςεων.

6-11-2018
Σο Γραφείο Σφπου

