Εκεί που τα δάση μιλούν
Συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Καρπενήσι
Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου και το ΔΙΕΚ Καρπενησίου διοργανώνουν το διήμερο, 3-4 Ιουνίου
2022 συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στο Καρπενήσι, με συμμετοχή των
καταρτιζόμενων.
Στις δραστηριότητες συμμετέχουν καταρτιζόμενοι από τις ειδικότητες:
-

Τεχνικός Δασικής Προστασίας (Δ’ εξ.) του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου
Τεχνικός Δασικής Προστασίας (Β’ εξ.) του ΔΙΕΚ Καρπενησίου
Συνοδός Βουνού (Δ’ εξ.) του ΔΙΕΚ Καρπενησίου

Το Καρπενήσι και γενικότερα τα τοπία και τα δάση της Ευρυτανίας, προσφέρουν τον
κατάλληλο χώρο για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις παραπάνω
ειδικότητες.
Μια περιοχή που συνδυάζει τις ψηλές κορυφές των βουνών, τις κατάφυτες από έλατα
πλαγιές, τις γεμάτες πλατάνια κοιλάδες αλλά και τα φαράγγια με τους κάθετους
γκρεμούς με τα ποτάμια και τα ορμητικά νερά, τους χειμάρρους, τους καταρράκτες και
τις λίμνες.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι διαδρομές στα μονοπάτια μέσα στο επιβλητικό
τοπίο της περιοχής, έχουν οργανωθεί και θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη
του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το
Καρπενήσι, το οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόγραμμα
Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022
07:00 - Αναχώρηση από Μεσολόγγι προς Καρπενήσι, μέσω Προυσού. Περίπου κατά τις
9 το πρωί άφιξη στο Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας και ημίωρη στάση.
11:00 - Άφιξη στο ΔΙΕΚ Καρπενησίου και συνάντηση με τη Διευθύντρια και τους
καταρτιζόμενους των ειδικοτήτων του ΔΙΕΚ.
12:00 - Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Βουνού στο Καρπενήσι.
13:00 - Τακτοποίηση στη φοιτητική εστία για τη διανυκτέρευση.
13:30 – Γεύμα, το οποίο παρέχεται από το Δήμο Καρπενησίου.
14:30 - Ξεκούραση.
16:00 - Επίσκεψη στο Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
Ξενάγηση στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος και παρουσίαση σχετική με την

ειδικότητα, από το Γεώργιο Φωτιάδη και τον Ευστράτιο Αϊδινίδη, καθηγητές του
τμήματος.
17:00 - Διαδρομή και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Βελούχι, με υπεύθυνο τον
καθηγητή του Τμήματος Γεώργιο Φωτιάδη.
19:00 - Στην επιστροφή στάση και περιήγηση στο Κεφαλόβρυσο, την τοποθεσία που
σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης.
19:30 - Επιστροφή στην εστία για ξεκούραση.
21:00 - Βόλτα στην πόλη και βραδινό.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022
09:00 - Αναχώρηση από την εστία και κατεύθυνση προς το Μεγάλο Χωριό.
09:30 - Άφιξη στο Μεγάλο Χωριό και πρωινός καφές στην πλατεία.
10:00 - Μικρή διαδρομή σε δασική περιοχή του χωριού.
11:00 - Αναχώρηση από το χωριό και προορισμός στην περιοχή "Μαύρη Σπηλιά".
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στη δασική περιοχή, με συμμετοχή της ειδικότητας
"Συνοδός Βουνού" του ΔΙΕΚ Καρπενησίου.
13:30 - Αναχώρηση για Μεσολόγγι
15:00 - Στάση για φαγητό στη λίμνη Τριχωνίδα
16:30 - Άφιξη στο Μεσολόγγι

