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ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ UNESCO

Η Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου,
διοργάνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Ανοιχτό Θέατρο Μονοδενδρίου «Άγγελος
Κίτσος» ενημερωτική εκδήλωση προς τους επιχειρηματίες του τουρισμού αλλά και
γενικότερα όλους τους ενεργούς πολίτες της περιοχής με αντικείμενο τη δυνατότητα
συνεργασίας και συμμετοχής τους στην από κοινού ανάδειξη του Παγκόσμιου Γεωπάρκου
Βίκου-Αώου UNESCO.
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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. ΣουκουβέλοςΓεώργιοςκαι ο
Αντιδήμαρχος κ. Τσαπάρης Ιωάννης, οι πρόεδροι και μέλη της Ένωσης Τουριστικών
Επιχειρήσεων Ζαγορίου, της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Μονοδεντρίου και του
Συλλόγου Επαγγελματιών Παπίγκου, καθώς και λοιποί επαγγελματίες και κάτοικοι του
Ζαγορίου αλλά και γειτονικών περιοχών όπως το Μέτσοβο και το Νεστόριο Καστοριάς. Ο
Δήμαρχος κ. Σουκουβέλος άνοιξε την εκδήλωση με σύντομο χαιρετισμό και συνοπτικά
αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις λόγω της
πανδημίας, στις προσπάθειες υποστήριξης του Δήμου προς αυτές, καθώς και στη συνεχή
συνεργασία με την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. για την ανάπτυξη και προβολή του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου
αλλά και του Δήμου Ζαγορίου γενικότερα.

Από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, παρευρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ρόκκου Ελένη
και κ. Εξάρχου Έλσα, καθώς και τα στελέχη Γεωργία Κιτσάκη, Αριστοτέλης Σταγκίκας και
Χαρητάκης Παπαϊωάννου, οι οποίοι σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της
LIMETechnologyIKE κ. Χρήστο Μπέλλοπαρουσίασαν το πρώτο σκέλος της εκδήλωσης
αναφορικά μετο έργο THEMA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG
Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Μία από τις δράσεις του έργου,που έχει ήδη ολοκληρωθεί,
αφοράστον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τριών θεματικών διαδρομών, με ποικίλα
αντικείμενα που αφορούν στον πολιτισμό, την υγεία-ευεξία και τα τοπικά προϊόντα αλλάκαι
τη γεωλογία, η διαδρομή της οποίαςαναπτύσσεται κυκλικά και περιλαμβάνει ολόκληρη την
περιοχή του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου. Η παρουσίασή τους γίνεται με την αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών, «έξυπνων εργαλείων», όπως οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, που
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Το πρωτοποριακό στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση,
πέρα από την παρουσίαση της περιοχής, έγκειται και στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των
επιχειρήσεων και των χρηστών-επισκεπτών μέσω ενός παιχνιδιού (gamification) που
αποδίδει εικονικές και φυσικές επιβραβεύσεις, τις οποίες θα μπορούν να καταχωρούν οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Στο δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης, τα στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέπτυξαν την ιδέα
αλλά και τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ενεργός και εθελοντική
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην ανάδειξη, προώθηση και ανάπτυξη του Γεωπάρκου
Βίκου-Αώου. Πρόκειται για ενεργοποίηση μέσα από τη σύσταση δύο Δικτύων:το Δίκτυο
Εθελοντών και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου, που
έχουν ως στόχο την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικής
κοινότητας και την εμπλοκή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής σύμφωνα με τις
αρχές των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Ησυγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδότησετην αρχή της δημιουργίας των δύο Δικτύων. Ήδη
μέσα από την ιστοσελίδα του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εγγραφούν στο Δίκτυο Εθελοντών και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Η
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ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, ως φορέας διαχείρισης του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου, θα προγραμματίσει
επιπλέον συναντήσεις με τα μέλη των Δικτύων κατά τις οποίες θα καταρτιστούν από
κοινού οι κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας των δικτύων.

Η ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε προτίθεται να διοργανώσει αντίστοιχες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες,που
θα αφορούν στο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου στην περιοχή της Κόνιτσας,σε συνεργασία με τον
Δήμο Κόνιτσας στο προσεχές διάστημα.
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