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Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και εκπαιδευτικών της Κρήτης, 
συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος 2013, σε Δημοτικά Σχολεία, 
Γυμνάσια και Λύκεια της πιλοτικής περιοχής GR-2. 

Στα πλαίσια της δράσης D3, συνεχίστηκαν οι 

επισκέψεις σε δημοτικά και γυμνάσια της πιλοτικής 

περιοχής της Κρήτης, προκειμένου η εκπαιδευτική 

και μαθητική κοινότητα να ενημερωθεί για το 

πρόγραμμα, τις δράσεις του, το πρόβλημα της 

παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 

και τις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα, την 

άγρια φύση και τη δημόσια υγεία. Κατά τo πρώτο 

τρίμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος) του 2013, 

επισκεφθήκαμε και ενημερώσαμε τα Γυμνάσια 

Συβρίτου και Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου, τα 

Δημοτικά Σχολεία Μπαλίου και 2ο Περάματος καθώς 

και τα Γυμνάσια Περάματος, Πανόρμου και Κράνας 

του δήμου Μυλοποτάμου, το Δημοτικό Σχολείο 

Χουδετσίου και το Γυμνάσιο Πύργου του Δήμου 

Αρχανών Αστερουσίων,  τα 2ο Δημοτικό Σχολείο, 

Γυμνάσιο και Λύκειο Κρουσσώνα του Δήμου 

Μαλεβυζίου, το Δημοτικό Σχολείο Κεντρίου και το 2ο 

Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας, 

καθώς και τα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου 

του Δήμου Ρεθύμνου και Κράνας του Δήμου 

Μυλοποτάμου. 

Οι ομιλίες, οι οποίες θα συνεχιστούν έως την 

ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2012-2013, 

περιλαμβάνουν παρουσίαση του προγράμματος, 

ενημέρωση για το πρόβλημα και τις επιπτώσεις της 

παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς, ενώ μοιράζεται έντυπο 

ενημερωτικό υλικό. 
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Στην εκδρομή, που εντάσσεται στα 
πλαίσια της Δράσης D3 του 
Προγράμματος LIFE+ «Καινοτόμες 
Δράσεις για την Αντιμετώπιση της 
Παράνομης Χρήσης Δηλητηρια-
σμένων Δολωμάτων σε 
Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [LIFE09 
NAT/ES/000533], συμμετείχαν 85 
μέλη και φίλοι του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γουβών. Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε επίσκεψη στη Μονή 
Βωσάκου στα Ταλαία Όρη του 
Δήμου Μυλοποτάμου (μέλος του 
«Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων 
Ενάντια στην Παράνομη Χρήση 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων»-
ΕΝΜΑΙΡ), επίσκεψη στο Σπήλαιο 
Σφεντόνη στα Ζωνιανά (του Δήμου 
Μυλοποτάμου) και γεύμα στα 
Ανώγεια, πρωτεύουσα του Δήμου 
Ανωγείων (μέλος του ΕΝΜΑΙΡ). 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής 

από Ηράκλειο έως και τα Ανώγεια, 
οι συνοδοί του Πανεπιστημίου 
Κρήτης-ΜΦΙΚ ενημέρωσαν τους 
συμμετέχοντες για την περιοχή του 
Ψηλορείτη, το Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 
(στο οποίο εντάσσεται ο ορεινός 

όγκος της Ίδης), για το Γεωπάρκο 
του Ψηλορείτη, τη βιοποικιλότητα 
της περιοχής και τη σπουδαιότητά 
της στο φυσικό απόθεμα της Κρήτης 
καθώς και για τις απειλές που 
δέχεται η πανίδα και η χλωρίδα του 
νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για 
το πρόβλημα της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων και 
τις συνέπειές του στην άγρια 
πανίδα, τη βιοποικιλότητα και τη 
δημόσια υγεία, για το πρόγραμμα 
LIFE+ «Καινοτομίες Ενάντια στην 
Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων» που υλοποιεί το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης-ΜΦΙΚ και τις 
δράσεις που αυτό περιλαμβάνει. 
Αρκετοί συμμετέχοντες εξέφρασαν 
απορίες σχετικά με το περιβάλλον 
της περιοχής αλλά και με το θέμα 
των δηλητηριασμένων δολωμάτων 
ενώ μετά και την επίσκεψη στο 
Σπήλαιο Σφεντόνη (όπου η 
ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από 
τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ζωνιανών, ο οποίος έχει και τη 
διαχείριση του σπηλαίου) 
περισσότερες λεπτομέρειες για την 
ιδιαιτερότητα του 

σπηλαιοπεριβάλλοντος και των 
ειδών που αυτό φιλοξενεί, 
ζητήθηκαν από τους συνοδούς. 
Η ημέρα έκλεισε με γεύμα σε 

εστιατόριο των Ανωγείων, όπου 
πραγματοποιήθηκε και παρατήρηση 
πουλιών, καθώς οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν μια ομάδα όρνιων που 
εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν 
πτήση πάνω από το χωριό. 
Λίγο πριν την αναχώρηση από τα 

Ανώγεια, πραγματοποιήθηκε ομαδι-
κή φωτογράφιση και μοιράστηκε σε 
όλους τους συμμετέχοντες ενημε-
ρωτικό υλικό του προγράμματος 
(φυλλάδια κοινού και αφίσες). 
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•

•

•

http://www.lifeagainstpoison.org/
http://www.arcturos.gr/el/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=43&Itemid=44
http://www.arcturos.gr/el/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=43&Itemid=44
http://www.arcturos.gr/el/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=43&Itemid=44
http://www.nhmc.uoc.gr/el/programs/life-poisons
http://www.nhmc.uoc.gr/el/programs/life-poisons
http://www.nhmc.uoc.gr/el/programs/life-poisons
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Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη και άλλες χώρες συμμετείχαν στο Διεθνές 
Συνέδριο για τη «Διατήρηση – Προστασία του Όρνιου στην Κύπρο»1, που διοργάνωσε ο 
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια του Έργου «ΓΥΠΑΣ»2 για την προστασία και 
ενίσχυση του μεγαλύτερου πτηνού της Κυπριακής φύσης. 

•

•

•

•
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http://www.gypas.org/
http://www.gypas.org/
http://www.gypas.org/
http://www.gypas.org/
http://www.gypas.org/
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http://www.lifeagainstpoison.org/
http://www.nhmc.uoc.gr/
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