ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Το ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, που απορρέουν
από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του και στα πλαίσια των δράσεων ενηλίκων της Δια
Βίου Μάθησης, για το περιβάλλον και την Αειφορία, μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΄Αξονας Προτεραιότητας 7, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό

Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, διοργάνωσε 3 δράσεις με θέμα:
1. Ιπτάμενος μελισσοκόμος: Το ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου συμμετέχει στη
δράση που διοργανώνει το ΚΠΕ Αρναίας με θέμα: «Η μέλισσα που μας
ενώνει». Στα πλαίσια της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε δράση την Πέμπτη
2 Απριλίου στη Μυτιλήνη με κύριο ομιλητή τον κ. Παπαχριστοφόρου
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Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μελισσοκόμων και εμπνευστή του
«Ιπτάμενου μελισσοκομικού σχολείου». Συμμετείχαν τα Δημοτικά σχολεία
Λουτρών, Μεγαλοχωρίου και 3ο Πλωμαρίου. Προηγήθηκε θεωρητική
ενημέρωση σε χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Ξενία) από τον κ.
Παπαχριστοφόρου και παρουσίαση δράσεων από τους μαθητές των σχολικών
μονάδων των Λουτρών και του Μεγαλοχωρίου. Ακολούθησε επίδειξη
προσγείωσης αεροσκάφους του κ. Παπαχριστοφόρου στην αερολέσχη
Μυτιλήνης στο χώρο του αεροδρομίου και παρατήρηση κυψέλης. Σημαντική
ήταν η βοήθεια του κ. Καλλονιάτη Χρήστου, επίκουρου καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της αερολέσχης Μυτιλήνης καθώς και του
κ. Παπαχριστοφόρου, χωρίς την βοήθεια του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η
πραγματοποίηση της παραπάνω δράσης.

2. Εισαγωγική Μελισσοκομία: με κύριο ομιλητή τον κ. Παπαχριστοφόρου
Αλέξανδρο, διδάκτορα μελισσοκομίας του ΑΠΘ και Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μελισσοκόμων. Το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου (θεωρητικό μέρος) στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου

Μυτιλήνης και το Σάββατο 4 Απριλίου (βιωματική προσέγγιση) σε
μελισσοκομείο της περιοχής Πυργί Μυτιλήνης. Απευθυνόταν σε ενήλικες,
επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους καθώς και σε κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη και επιμορφώθηκαν περίπου 80 άτομα. Το ΚΠΕ
Ευεργέτουλα ευχαριστεί θερμά τον κ. Παπαχριστοφόρου για τη συμμετοχή
του τόσο στο θεωρητικό μέρος όσο και στο πρακτικό μέρος σε μελισσοκομείο
όπου έκανε επίδειξη βασικών εργασιών που συντελούνται στο παραπάνω
πεδίο. Επίσης ευχαριστεί το μελισσοκόμο κ. Καλέμη Χρήστο για την άδεια
χρήσης του μελισσοκομείου του για την περάτωση του βιωματικού μέρους
και την συμβολή του στις εργασίες καθώς και το Πρότυπο Πειραματικό
Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεών
του για την πραγματοποίηση του θεωρητικού μέρους.

3. Ήπιες καλλιεργητικές τεχνικές σε ελαιώνα και αμπελώνα: Το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Απριλίου στην αίθουσα τελετών του
Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης και την Κυριακή 5
Απριλίου
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κληροδοτήματος Σημαντήρη στην Αχλαδερή Λέσβου. Απευθυνόταν σε
ενήλικες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αγρότες καθώς και σε κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη και επιμορφώθηκαν περίπου 100 άτομα. Κύριοι
ομιλητές του σεμιναρίου ήταν οι γεωπόνοι κ. Γάλλος Βασίλειος και κ.
Καζαντζής Ευστράτιος τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τις εισηγήσεις
τους και τη συμβολή τους στη βιωματική προσέγγιση. Συγκεκριμένα ο κ.
Γάλλος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για εργασίες κλαδέματος σε
ελαιόκτημα της περιοχής Αχλαδερής ενώ ο κ. Καζαντζής επιμόρφωσε το
κοινό για εργασίες κλαδέματος σε αμπελώνα της περιοχής Αρίσβης.
Σημαντική ήταν η διευκόλυνση που μας παρείχε το Πρότυπο Πειραματικό
Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεών
του για την πραγματοποίηση του θεωρητικού μέρους. Τέλος ευχαριστούμε το
Κληροδότημα Σημαντήρη για την παραχώρηση εγκαταστάσεών τους και τον
υπεύθυνο του κληροδοτήματος κ. Κουφέλο Πανάγο για την ενημέρωση και
την φιλοξενία που μας παρείχε.

