Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση για τη γεωλογική, φυσική και πολιτισμική αξία του Παγκόσμ

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018
Πραγματοποιήθηκε στον Κρουσώνα η πρώτη από τις τρεις προγραμματισμένες
εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μαλεβιζίου και το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών
Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ), με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την
γεωλογική, φυσική και πολιτισμική αξία του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Ψηλορείτη, σημαντικό
τμήμα του οποίου αποτελεί και το Μαλεβίζι.
Στην πρώτη εκδήλωση στον Κρουσώνα, ο Δ/ντης του ΙΝΣΠΕΕ Καλούστ Παραγκαμιάν
πραγματοποίησε ομιλία με προβολή διαφανειών εξηγώντας τι είναι τα Παγκόσμια
Γεωπάρκα, ποια είναι τα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία που ανέδειξαν την κεντρική
Κρήτη ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO, καθώς και ποιες είναι οι αξίες του Παγκόσμιου
Γεωπάρκου Ψηλορείτη για τις τοπικές κοινωνίες.
Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Με πολύ μεγάλη χαρά
σας καλωσορίζουμε εδώ σήμερα, στη φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων της ενορίας του
Κρουσώνα, για την πραγματοποίηση μιας πολύ σημαντικής εκδήλωσης. Μιας εκδήλωσης
που στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Ψηλορείτη, του
οποίο σημαντικό μέρος αποτελεί και ο τόπος μας, τμήμα δηλαδή του Δήμου Μαλεβιζίου, και
στο σύνολό της η περιοχή του Κρουσώνα.
Πρόκειται για μία περιβαλλοντικού, αμιγώς, περιεχομένου εκδήλωση, η οποία στις μέρες
που ζούμε, με τις φονικές πυρκαγιές και τις άλλες φυσικές καταστροφές στη χώρα μας, οι
οποίες ερμηνεύονται και ως συνέπεια της αλόγιστης καταπάτησης των περιβαλλοντικών
όρων, γίνεται τραγικά επίκαιρη. Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν ανταποκριθήκαμε στην
πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος και του Διευθυντή του, κ.
Καλούστ Παραγκαμιάν, να διοργανώσουμε από κοινού εκδηλώσεις ενημέρωσης για το
Γεωπάρκο Ψηλορείτη στις έδρες των τριών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας, στον
Κρουσώνα, στην Τύλισο και στο Γάζι.
Όπως θα μας αναλύσει στη συνέχεια ο εκλεκτός ομιλητής μας κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, το
Παγκόσμιο Γεωπάρκο Ψηλορείτη, αποτελεί ήδη σήμερα ένα κηρυγμένο και διεθνώς
αναγνωρισμένο Γεωπάρκο. Ως γεωπάρκα χαρακτηρίζονται συγκεκριμένες περιοχές, οι
οποίες συγκεντρώνουν σημαντικά γεωλογικά στοιχεία, από τα οποία κατά κάποιον τρόπο
ερμηνεύονται οι γεωλογικές εξελίξεις που συντελέστηκαν ανά τις χιλιετίες, μέχρι να
διαμορφωθεί η τελική μορφή κάθε τόπου, τα βουνά τα φαράγγια, οι πεδιάδες του.
Ταυτόχρονα όμως τα Γεωπάρκα καλούνται να προβάλλουν και τις ποικίλες άλλες αξίες του
τόπου στον οποίον αναφέρονται, όπως η αρχαιολογική, η ιστορική, η οικολογική και η
πολιτιστική αξία.
Το Γεωπάρκο Ψηλορείτη είναι σαφές ότι διαθέτει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα
οποία άλλωστε διαμόρφωσαν και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των κατοίκων του. Για όλους
αυτούς τους λόγους, το Γεωπάρκο Ψηλορείτη απέκτησε γρήγορα διεθνή αναγνώριση,
εντασσόμενο αρχικά στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, και έπειτα στο Δίκτυο των
Παγκόσμιων Γεωπάρκων το 2004. Πριν από δύο χρόνια πραγματοποιήθηκε και η μεγαλύτερη
διεθνής διάκριση, με την αναγνώρισή του ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO. Γίνεται
λοιπόν κατανοητό ότι ή ίδρυση και λειτουργία του Γεωπάρκου, αποτελεί σοβαρό εγχείρημα,
το οποίο στοχεύει στην προβολή και στην ανάδειξη του γεωλογικού και ποικίλου άλλου
πλούτου της περιοχής του Ψηλορείτη.
Παράλληλα όμως θα θεσμοθετεί δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, με
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παράλληλο σεβασμό στις υπαρκτές βιοτικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν και
δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτή. Ιδίως γι' αυτό το τελευταίο, μέσα στους στόχους του
Γεωπάρκου Ψηλορείτη είναι και η δημιουργία των συνθηκών για μια βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη. Και είναι προφανές ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί προς αυτήν την
κατεύθυνση, προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για μια βιώσιμη παρουσία των οικισμών
και των κατοίκων τους στην περιοχή του Ψηλορείτη.
Νομίζω, αγαπητέ Καλούστ, ότι και η ένταξη του Γεωπάρκου Ψηλορείτη στo δίκτυο της
UNESKO θα δώσει νέες δυνατότητες προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης όπως
π.χ, οι χρηματοδότηση δράσεων για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως λόγου χάρη ο
οικοτουρισμός.
Δε θα πω εγώ περισσότερα, αγαπητοί φίλοι. Αρμόδιος για τη σημερινή γνωριμία μας με το
Γεωπάρκο του Ψηλορείτη είναι ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, τον οποίο επιτρέψτε μου να σας
παρουσιάσω.
Ο Καλούστ Παραγκαμιάν γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1987 με αφορμή τις
μεταπτυχιακές του σπουδές εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κρήτη και από το 1989
είναικαθηγητής στο ΤΕΙ Ηρακλείου. Ως ερευνητής του Εργαστηρίου Χερσαίας Οικολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1987 και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης το
1992, έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ερευνητικά προγράμματα για τη μελέτη του Φυσικού
Περιβάλλοντος, κυρίως της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας και της
νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τα σπήλαια ως οικοσυστήματα και τα
σπηλαιόβια είδη ζώων. Είναι ο μοναδικός μέχρι σήμερα Ελληνας Βιοσπηλαιολόγος και έχει
πραγματοποιήσει έρευνες σε περισσότερα από1.100 σπήλαια στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, ανακαλύπτοντας πολλά νέα είδη σπηλαιόβιων ζώων. Το συγγραφικό του έργο
περιλαμβάνει δεκάδες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πολλά βιβλία. Είναι μέλος
σε αρκετές διεθνείς επιστημονικές εταιρείες. Από το 1989 έως το 2003 διετέλεσε
πρόεδρος του Τμήματος Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας στο Ηράκλειο
και από το 2002 είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος. Είναι
επιστημονικός υπεύθυνος της WWF Hellas και αποτελεί έναν από τους μαχητικότερους
επιστήμονες του περιβάλλοντος, και τη φωνή της περιβαλλοντικής συνείδησης μας στην
Κρήτη.
Τον ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία του στον Κρουσώνα, όπως ευχαριστούμε κι
εσάς, αγαπητοί φίλοι, που είσαστε σήμερα μαζί μας».
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Απόδημου
Ελληνισμού της Περιφέρειας Κρήτης Κώστας Φασουλάκης, στελέχη της Δημοτικής Αρχής
Μαλεβιζίου, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Φίλιππος Σαββάκης, ο Πρόεδρος Φώτης Τρυπιδάκης
και μέλη της Τοπικής Κοινότητας Κρουσώνα, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κορφών Κώστας
Φαραζάκης και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
Οι επόμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
- Στο Γάζι την Τρίτη 7 Αυγούστου στις 20:30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου
(ομιλίες και προβολή διαφανειών από τους Χαράλαμπο Φασουλά, Υπεύθυνο τμ.
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Γεωποικιλότητας ΜΦΙΚ και Συντονιστή του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων και του
Παγκόσμιου Γεωπάρκου Ψηλορείτη και τον Καλούστ Παραγκαμιάν, Διευθυντή ΙΝΣΠΕΕ).

- Στην Τύλισο την Τετάρτη 8 Αυγούστου στις 20:30, στη Δημοτική Πινακοθήκη
Μαλεβιζίου «Μπότης Θαλασσινός» (ομιλία και προβολή διαφανειών από τον Καλούστ
Παραγκαμιάν, Διευθυντή ΙΝΣΠΕΕ).

Σε κάθε εκδήλωση το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από τις 18:00 την κινητή έκθεση
ερμηνείας περιβάλλοντος του Παγκόσμιου Γωπάρκου Ψηλορείτη και να πάρει ενημερωτικό
έντυπο υλικό.
Επιπλέον, η έκθεση θα παραμείνει στο χώρο του Δημαρχείου Μαλεβιζίου από τη Δευτέρα 6
Αυγούστου έως και την Τετάρτη 8 Αυγούστου.
Οι εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις που υλοποιεί το Ινστιτούτο
Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου "Φυσικό πάρκο Ψηλορείτη:
στοιχεία και όψεις της Ιδαίας και Ταλαίας Γης" για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία και σημασία του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO
Ψηλορείτη. Το έργο εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 "Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER".
Πληροφορίες, νέα και εκδόσεις για το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Ψηλορείτη υπάρχουν στην
ιστοσελίδα http://www.psiloritis-natural-park.gr/.
Πληροφορίες και νέα για τα Ελληνικά Γεωπάρκα υπάρχουν στην ιστοσελίδα
http://www.hellenicgeoparks.gr/
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