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Ο βασικός στόχος του έργου Mo.Na “Μνημεία στη Φύση: Μια Δημιουργική 
Συνύπαρξη” είναι η κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση της προστασίας 
και προώθησης των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, επιλέγοντας ως κύριο 
αντικείμενο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τις κοινές στρατηγικές 
διαχείρισης σε περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος   (NATURA 
2000, Περιοχές Ramsar, κ.ά.) που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με περιοχές 
υψηλής πολιτιστικής αξίας (Προστατευόμενες περιοχές της UNESCO). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τους τελευταίους μήνες, η υφήλιος αντιμετώπισε μία απροσδόκητη κρίση 
που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.  

Ωστόσο, εν μέσω αυτής της δύσκολης κατάστασης, το εταιρικό σχήμα του 
έργου Mo.Na κατάφερε να συνεχίσει  την υλοποίησή του, ακολουθώντας 
το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.  

Οι εταίροι του έργου Mo.Na έλαβαν άμεσα μέτρα για να 
αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα που προέκυψαν. 

 

A concerted effort to preserve our heritage is a vital link to our 
cultural, educational, aesthetic, inspirational and economic legacies – 

all of the things that quite literally make us who we are.”  
 

Steve Berry 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4η Συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής  του έργου μέσω 

τηλεδιάσκεψης  
Στις 9 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η 4η Συνεδρίαση της 
Διαχειριστικής  Επιτροπής του έργου Mo.Na. Λόγω των περιορισμών μετακίνησης 
που αφορούσαν  τα κράτη μέλη της ΕΕ εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι 
εταίροι συζήτησαν διαδικτυακά τις επικείμενες και μελλοντικές δραστηριότητες 
του έργου. Η Συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην τρέχουσα κατάσταση του έργου, στις 
επιπτώσεις του COVID-19 στην υλοποίηση του έργου και στις απαραίτητες 
ενέργειες των εταίρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων και καθυστερήσεων. 
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3η Συνεδρίαση της 
Διαχειριστικής 
Επιτροπής  του έργου 
μέσω τηλεδιάσκεψης 

Η 3η Συνεδρίαση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής του 
έργου Mo.Na “Μνημεία στη 
Φύση: Μια Δημιουργική 
Συνύπαρξη” έλαβε χώρα στις 
27 Φεβρουαρίου 2020 μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 
 
Τη διοργάνωσή της ανέλαβε ο 
επικεφαλής εταίρος του έργου 
– το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων-
και συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από όλο το εταιρικό σχήμα, 
από την Αλβανία, την Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Βουλγαρία, 
καθώς επίσης και εξωτερικοί 
συνεργάτες. 
 
Κύρια θέματα της 
συνεδρίασης  ήταν  η 
τρέχουσα κατάσταση του 
έργου, η υλοποίηση του 
φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, τα επόμενα 
βήματα και η συνεισφορά του 
κάθε εταίρου σε αυτά. 
 
Οι εταίροι που είναι 
υπεύθυνοι για τα Πακέτα 
Εργασίας παρουσίασαν την 
πρόοδό τους, καθώς και τη 
μεθοδολογία που εφάρμοσαν 
για την υλοποίησή τους.  
 
Κάποια από τα θέματα που 
συζητήθηκαν ήταν η 
χαρτογράφηση των οικοτόπων 
(habitat mapping), η ανάπτυξη 
μελέτης σχετικά με την 
ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση και τις κοινές 
πολιτικές, η ανάπτυξη 
συστήματος πιστοποίησης για 
την προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, κ.ά. 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ξεκίνησε τη συγκέντρωση δεδομένων 
για τους θαλάσσιους οικοτόπους και  
προστατευόμενες περιοχές για τις πιλοτικές 
περιοχές του Βουθρωτού (Αλβανία), της 
Μεσημβρίας (Βουλγαρία) και της Σαντορίνης 
(Ελλάδα). Η συλλογή των δεδομένων και οι 
αντίστοιχες εκθέσεις υλοποιήθηκαν 
με την αναζήτηση στοιχείων από τη βιβλιογραφία και στη συνέχεια από τις 
επαφές με ειδικούς περιβαλλοντολόγους και  σχετικούς φορείς κάθε χώρας. Ο 
βασικός στόχος ήταν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να σχεδιαστούν 
και να πραγματοποιηθούν  απρόσκοπτα οι εργασίες πεδίου στους επόμενους 
μήνες.  

Η ομάδα κατάδυσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αυτήν την περίοδο υλοποιεί εργασίες 
πεδίου στη Σαντορίνη, όπου συλλέγονται  δεδομένα για την παρουσία και την 
οικολογική κατάσταση της υποβρύχιας βιοποικιλότητας.  

Επιπλέον, έχοντας λάβει επίσημη άδεια από την Εθνική Υπηρεσία 
Προστατευόμενων Περιοχών στην Αλβανίας, θα οργανώσει  αντίστοιχες  

δράσεις στο Βουθρωτό και στις 
παρακείμενες ακτές, 
πραγματοποιώντας εντατικές 
εργασίες δειγματοληψίας (π.χ. 
έρευνες με ρυμουλκούμενες κάμερες 
και καταδύσεις), εφόσον το 
επιτρέπουν οι συνθήκες, λόγω COVID-
19. 

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συνεργάστηκε και με το 
Δήμο Μεσημβρίας στην Βουλγαρία, 
ώστε να συλλέξει τις πληροφορίες για 
την υποβρύχια βιοποικιλότητα της 
περιοχής. 

Χάρτης με τις ενδεικτικές θέσεις των δράσεων 
πεδίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Βουθρωτό της 
Αλβανίας 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.-Εταίρος 4, Πιλοτικές Δράσεις 
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Το Τμήμα Δασών έχει αναλάβει την αποκατάσταση του παλαιού 
δασικού μονοπατιού, το οποίο έχει έκταση 11 χλμ. και συνδέει το 
χωριό Παναγία με την Μονή Κύκκου. Το συγκεκριμένο μονοπάτι 
βρίσκεται μέσα στο Εθνικό δάσος της Πάφου, στην κοιλάδα 
«Ρούδια».  
Η αποκατάσταση του μονοπατιού ακολούθησε πιστά την πορεία 
του παλαιού μονοπατιού και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 
ήταν:  
 

• καθαρισμός του μονοπατιού από άγρια βλάστηση, πέτρες και 
χώματα που είχαν συσσωρευτεί με το πέρας των χρόνων, 

• αποψίλωση, 
• κτίσιμο αναλημματικών λιθοδομών, ώστε να περιοριστεί η 

διάβρωση του εδάφους. 
 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε όλες τις φάσεις  
αποκατάστασης του μονοπατιού δεν χρησιμοποιήθηκαν μηχανικά 
μέσα – εκτός από το αλυσοπρίονο – ώστε να μην επιβαρυνθεί το 
περιβάλλον και να μην διαταραχθεί η πολύτιμη ενδημική πανίδα 
της περιοχής. Τα έργα πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο 
έως τις 15 Μαρτίου 2020. 
 

Ντοκιμαντέρ για το νερό και το δάσος της 
Πάφου 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Δασών είναι ένα από τα 
παλαιότερα κυβερνητικά τμήματα που 

δημιουργήθηκαν από τη Βρετανική 
Αποικιοκρατική Κυβέρνηση στην Κύπρο. 

  
Σήμερα, το Τμήμα Δασών συνεχίζει να έχει 

την ευθύνη της Διαχείρισης και Προστασίας 
των δασών για κοινωνικούς, 

περιβαλλοντικούς και ψυχαγωγικούς λόγους. 
Αυτοί οι λόγοι είναι σε πρώτη 

προτεραιότητα, ενώ η συγκέντρωση ξυλείας 
αποτελεί απλώς δασοκομική ενέργεια για 
σκοπούς εξυγίανσης των δασών εκεί που 

επιβάλλεται.  
 

Οι κυριότεροι στόχοι της νέας στρατηγικής 
της Δασικής Πολιτικής του Τμήματος Δασών 

είναι: 

 Αειφόρος ανάπτυξη, προστασία και 
διατήρηση των φυσικών πόρων 

 Επέκταση του πρασίνου με τη 
αναδάσωση δημόσιων και  
χαλιτικών εκτάσεων. 

 Διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη 
του φυσικού περιβάλλοντος και της 
φυσικής κληρονομιάς 

 Επέκταση και αναβάθμιση της 
υποδομής για τουρισμό και 
αναψυχή 

 Ανάπτυξη και αναζωογόνηση των 
παραδασόβιων χωριών 

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση των 
πολιτών και δημιουργία δασικής 
συνείδησης 

 

Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ με 
θέμα το νερό και το δάσος της 
Πάφου πραγματοποιήθηκαν στην 
Κυθρέα και την Κακοπετριά από 
μαθητές του Γυμνασίου της Ν. 
Σμύρνης. Τα κείμενα που 
χρησιμοποιήθηκαν 
μεταφράστηκαν και στην Αγγλική 
γλώσσα. 



 
 

 
 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 
 

 
 

Άνοιξη 2021 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία των συμμετεχουσών χωρών 
 

5η Συνεδρίαση της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του έργου στην Κύπρο  

 
 

 
Τέλος Σεπτεμβρίου 2020 

(Αν δεν υπάρχουν περιορισμοί 
λόγω Covid-19) 

 
 

 
 
 
Σεμινάριο  στη Μεσημβρία  “Η αειφόρος 
και δημιουργική συνύπαρξη της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς: Η περίπτωση 
της Μεσημβρίας” 
 

 
 

6η Συνεδρίαση της Διαχειριστικής 
Επιτροπής στη Μεσημβρία  της 
Βουλγαρίας  
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Σεμινάριο στην Κύπρο: “Πρωτοβουλίες για 
τη φυσική και πολιτιστική διαχείριση και 
προστασία – Το Δάσος Πάφου ως μελέτη 
περίπτωσης” 
 

 
 

Σεμινάριο στη Σαντορίνη 
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λόγω Covid-19) 
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