
More info
UNESCO Man and Biosphere Programme:
 www.unesco.org/mab
Municipality of Samothraki: 
www.samothraki.gr
Institute of Social Ecology, Vienna: 
www.aau.at/socec

Contact, ideas, propositions
samothrakimab.wordpress.com
samothrakimab@gmail.com

Πληροφορίες

Πρόγραμμα Ανθρώπου και Βιόσφαιρας, UNESCO:

www.unesco.org/mab
Δήμος Σαμοθράκης: 

www.samothraki.gr 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Βιέννη:

www.aau.at/socec

Επικοινωνία, ιδέες, προτάσεις

samothrakimab.wordpress.com
samothrakimab@gmail.com

SAMOTHRAKI
S U S T A I N A B L E

According to our first estimates, the cost of an independent
efficient management of the Biosphere Reserve could be
 financed if every adult visitor to the island were willing to pay
€ 2,- as an extra fee for this visit. This would allow to coordi-
nate the activities and to have the manpower to raise addi-
tional funds for specific projects to be launched in the future.
Would you as a visitor be willing to personally support these
efforts?

m I would be willing to pay even more, such as ……

m I would be willing to pay a fee of € 2,- each time I visit the
island.

m I would not be willing to pay such a fee.

Gender:
mMale  m Female  

Age:
m Under 40 m Over 40

Nationality:
m Greek m Other

Relation to the island:
m Permanent resident  m Seasonal worker
m Secondary home owner  m Visitor

Please tear this slip and return it into the box provided.
Thank you for your time, your opinion is very important to us!

HOW CAN I CONTRIBUTE?
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ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Β Ι Ω Σ Ι Μ Η

Δημιουργία Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO

UNESCO Biosphere Reserve in preparation



SUSTAINABLE SAMOTHRAKI
UNESCO Biosphere Reserve in preparation

Is Samothraki a special place worth preserving?
Can we all enjoy a creative and prosperous life?

A LONG JOURNEY

The Municipal Council of Samothraki, with professional
support from the scientists of Social Ecology of Vienna,
has unanimously agreed on putting the island onto a
more sustainable path. By an UNESCO decision, Samo -
thraki will be included in the World Network of Biosphere
Reserves. Samothraki will then become the first Bio -
sphere Reserve in Greece!

THE BIOSPHERE RESERVE VISION

• Preserve the natural beauty and biodiversity of the
 island

• Create options for sustainable livelihoods
• Attract science and research to Samothraki

Following this vision, there is hope to increase self-
 reliance and strengthen local capacities. This should
 create opportunities for the younger generation to make a
living on the island, while preserving its unique natural
and cultural heritage.

NEXT STEPS

• Formal acceptance by UNESCO
• Set up of a base of operations, a management team

and raise additional funds
• Development of specific projects on the island towards

environmental protection, nature conservation and
 sustainable livelihoods 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Δημιουργία Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO

Είναι η Σαμοθράκη ένα ιδιαίτερο μέρος που αξίζει να

διατηρηθεί;

Μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε μια δημιουργική και

ουσιαστική ζωή;

ΕΝΑ ΜΑΚΡΥ ΤΑΞΙΔΙ

Ο Δήμος Σαμοθράκης, με την επιστημονική υποστήριξη

του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέννης,

αποφάσισε ομόφωνα να τοποθετήσει το νησί σε ένα πιο

βιώσιμο μονοπάτι. Με την απόφαση της UNESCO η Σα-

μοθράκη θα ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων

Βιόσφαιρας. Έτσι η Σαμοθράκη θα γίνει το πρώτο Από-

θεμα Ανθρώπου και Βιόσφαιρας στην Ελλάδα!

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και βιοποικιλότη-

τας του νησιού

• η δημιουργία ευκαιριών για μια αυτάρκη διαβίωση 

• η προσέλκυση επιστημονικής έρευνας στη Σαμοθράκη

Σύμφωνα με το όραμα αυτό, ευελπιστούμε στην αυτοδυ-

ναμία της περιοχής και την ενίσχυση των δυνατοτήτων

της τοπικής κοινωνίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ευ-

καιρίες για τη νέα γενιά στο νησί, διατηρώντας παράλ-

ληλα τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

• η επίσημη επικύρωση από την UNESCO
• η δημιουργία μιας βάσης δραστηριοτήτων, μιας διαχει-

ριστικής ομάδας και η περαιτέρω εξεύρεση πόρων

• η διενέργεια συγκεκριμένων μελετών στο νησί στους

τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, διατήρησης

της φύσης και αυτάρκειας διαβίωσης

"

Σύμφωνα με τις αρχικές μας εκτιμήσεις, το  κόστος μιας ανε-

ξάρτητης και αποτελεσματικής διαχείρισης του Αποθέματος

Βιόσφαιρας θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί αν κάθε ενήλι-

κας επισκέπτης στο νησί ήταν πρόθυμος να πληρώσει ένα

επιπλέον τέλος της τάξεως των € 2.- για την επίσκεψη του.

Αυτό θα επέτρεπε το συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη

συντήρηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη συγκέντρωση

περαιτέρω πόρων για συγκεκριμένα έργα που θα αναλη-

φθούν στο μέλλον. Ως επισκέπτης θα είσασταν διατεθειμένος

να υποστηρίξετε αυτές τις προσπάθειες;

mΘα ήμουν πρόθυμος να πληρώσω ακόμη περισσότερα,

όπως ……

mΘα ήμουν διατεθειμένος να πληρώσω το ποσό των € 2.-

κάθε φορά που θα επισκέπτομαι το νησί.

mΔεν θα ήμουν διατεθειμένος να πληρώσω ένα τέτοιο

τέλος.

Γένος:

m Άνδρας m Γυναίκα

Ηλικία:

m Κάτω από 40 m Πάνω από 40 

Εθνικότητα:

m Ελληνική m Άλλη 

Σχέση με το νησί:

m Μόνιμος/η κάτοικος m Εποχιακός/η εργαζόμενος/η  

m Επισκέπτης/τρια m Κάτοχος δεύτερης κατοικίας

Παρακαλούμε επιστρέψτε το παρόν απόκομμα στο κουτί

συλλογής. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας, η γνώμη σας

είναι πολύ σημαντική για εμάς!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ


