
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Μεταξύ 9 και 13 Ιουνίου 2021, θα βρίσκεται στα Κύθηρα η Επιστημονική Ομάδα του έργου 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ με την 
κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού, πιλοτικά σε 3 οικισμούς», με χρηματοδότηση 
του Πράσινου Ταμείου. 

Η Επιστημονική Ομάδα, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, θα πραγματοποιήσει σειρά 
ενημερώσεων που θα αφορούν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και θα 
περιλαμβάνουν τα νέα  ερευνητικά δεδομένα, ειδικά για τα Κύθηρα,  που προέκυψαν από 
το ανωτέρω έργο.  

Σημειώνουμε ότι το έργο αυτό εντάσσεται, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου  «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ…», που υλοποιείται στο Νησί από την Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας της Φύσης, τα τελευταία 3 1/2 χρόνια, με χρηματοδότηση που 
εξασφάλισε η Εταιρία από ιδιώτες χορηγούς από την Αθήνα και από την Κυθηραϊκή 
Κοινωνία. 

Στο έργο αυτό στενός επιστημονικός συνεργάτης, της Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, 
υπήρξε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Το 
τετραήμερο λοιπόν ενημερωτικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει ενημερώσεις για διάφορες 
κατηγορίες φορέων (όπως δήμο, Εγχώριο Περιουσία, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, 
δασονομείο), εκπαιδευτικές δράσεις, στα σχολεία όλων των βαθμίδων, και ενημερώσεις και 
συζητήσεις με τους εθελοντές που ενεπλάκησαν στην ερευνητική διαδικασία της 
καταγραφής 600 κτισμάτων σε τρεις ευάλωτους οικισμούς μαζί με άλλους πολίτες που 
υποστήριξαν αυτή τη δράση, καθώς και με επαγγελματίες των ευάλωτων οικισμών. 

 

 

Συντονισμός Προγράμματος – Επικοινωνία: 

Αλέξια Νικηφοράκη - 6932 298933 

Γιώργος Μάντακας -   6945 335240 

 

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για COVID 19 

  



 

 

 Πρωί Απόγευμα 

Πέμπτη 
10/06/21 

08.20-09.15 
Δημοτικό Σχολείο 
Ποταμού  
Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ 
(Στον κήπο) 
Πρόγραμμα 
εκπαιδευτικής 
παρέμβασης για την 
πρόληψη των πυρκαγιών 
 
09.00-10.30  
Γυμνάσιο και Λύκειο 
Κυθήρων  
Ενημέρωση (στον 
εξωτερικό χώρο) για το 
πρόγραμμα του Πράσινου 
Ταμείου για τις πυρκαγιές 
στα Κύθηρα  
 

11.30-13.00 
Δημοτικό Χώρας 
Κυθήρων 
Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ 
(στον προαύλιο χώρο) 
Πρόγραμμα εκπαιδευτικής 
παρέμβασης για την 
πρόληψη των πυρκαγιών 
 
 
15:00-19:00  
Παρουσίαση  σε Συνεργείο  
της Γερμανικής 
τηλεόρασης των κύριων 
δράσεων του έργου και 
των προσπαθειών 
πρόληψης των πυρκαγιών  
στο νησί στο πλαίσιο του 
έργου. 

20:00:  Ποταμός 
Εστιατόριο ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 
Ενημέρωση των 
επικεφαλής των 
εθελοντών για τα 
αποτελέσματα του έργου, 
με έμφαση στην 
αξιολόγηση της 
ασφάλειας κατοικιών 
(διευκρινίσεις, οδηγίες), 
αλλά και τη γενικότερη 
αξιολόγηση του κινδύνου 
πυρκαγιάς στο νησί. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση.   
 

Παρασκευή 
11/06/21 

10.00: Καψάλι 
Εστιατόριο ΑΛΑΤΑΡΕΑ 
Ενημέρωση σε 
καταστηματάρχες και 
ιδιοκτήτες κατοικιών για 
τα αποτελέσματα του 
έργου για την πρόληψη 
των πυρκαγιών στα 
Κύθηρα και για πρακτικά 
θέματα ασφάλειας 
κατοίκων  και 
επισκεπτών.  Θα 
ακολουθήσει συζήτηση.   
 

12.00 -16.00 
Επίδειξη σε Συνεργείο  της 
Γερμανικής τηλεόρασης 
άλλων δράσεων 
(εθελοντικές 
αναδασώσεις, 
καθαρισμοί, 
αναπαραγωγή δύσκολου 
φυτικού είδους κ.λπ.) του 
έργου στο νησί 
 

19.00:  Χώρα - MERCATO 
Ενημέρωση - Εκπαίδευση 
–Συζήτηση με στελέχη 
επιχειρησιακών φορέων 
και αρχών για θέματα 
ασφαλείας, σχεδιασμού 
κ.λπ. στα θέματα δασικών 
πυρκαγιών   

Σάββατο 
12/06/2021 

Συνάντηση ενημέρωσης 
του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του ΔΣ 
της Επιτροπής της 
Εγχωρίου Περιουσίας για  
την πρόοδο του έργου, 
εφόσον επιβεβαιωθεί. 
 

Συναντήσεις – Συζητήσεις 
με εθελοντές σε τοπικό 
επίπεδο 

 


