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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ιωάννινα, 05 Απριλίου  2017 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Ολοκλήρωση δράσεων εθελοντικού καθαρισμού στο Εθνικό Πάρκο. 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, 
συμμετείχε για τέταρτη χρονιά, στη μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της χώρας «Let’s 
do it Greece», με πολλές φίλες και φίλους να ανταποκρίνονται με θέρμη στο κάλεσμα. Τα ραντεβού 
δόθηκαν σε δύο περιοχές του Εθνικού Πάρκου, όπου από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 01 Απριλίου 
2017, αρκετοί ήταν οι εθελοντές που μοιράστηκαν μαζί μας το όραμα για «αμόλυντα» βουνά και 
ρεματιές, δηλώνοντας έμπρακτα την αγάπη για τον τόπο τους, τα Τζουμέρκα.  

Οι δράσεις καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν στους Χουλιαράδες του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και 
στους Μελισσουργούς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Η απομάκρυνση των συσσωρευμένων 
σκουπιδιών, έγινε με φορτηγά και μηχανήματα των δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων και τη 
βοήθεια των συμμετεχόντων που συνέβαλαν τα μέγιστα στην πραγμάτωσή των καθαρισμών.  

 
Το παρόν στις δράσεις έδωσαν επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης κος Σεραφείμ 
Φελέκης, ο Αντιπροέδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ. κος Δημήτριος Βαρέλης, η Γραμματέας του Δ.Σ. του Φ.Δ. 
κα Κέλλυ Καραμάνη, το μέλος του Δ.Σ. του Φ.Δ. κος Αθανάσιος Μπαζούκας, οι Αντιδήμαρχοι Βορείων 
Τζουμέρκων κα Σεβαστιάνα Ράπτη και κος Νίκος Βαίτσης, ο Προέδρος της Τ.Κ. Μελισσουργών κος 
Δημοσθένης Ρίζος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Χουλιαράδων κος Δημήτριος Μαστοράκης, καθώς και 
σύσσωμο το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στον κο Αποστόλη Τσιμπακάνο από το Καταφύγιο Μελισσουργών και 
στους εκπροσώπους των Συλλόγων που υποστήριξαν τις δράσεις μας, όπως του Χορευτικού Ομίλου 
Χουλιαράδων και της Φιλοπροόδου Αδελφότητας Χουλιαράδων «Η Αγία Παρασκευή» και του 
Συλλόγου Μελισσουργιωτών Άρτας «Αϊ Μάρκος». Οφείλουμε επίσης, ένα μεγάλο μπράβο και πολλά 
συγχαρητήρια  στους μαθητές του Νηπιαγωγείου Πραμάντων με τους γονείς τους και τη δασκάλα τους 
κα Ιωάννα Τσίτσου, που διέδωσαν το μήνυμα του εθελοντισμού και της συνεργασίας από αυτήν την 
τρυφερή ηλικία και έγιναν παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους μεγάλους. 
 
Τις ανωτέρω δράσεις στήριξαν επίσης οι χορηγοί μας, η εταιρεία εμφιάλωσης μεταλλικού νερού 
«Τζουμέρκα» για τη χορήγηση εμφιαλωμένου νερού,η επιχείρηση «Γιολδάσης ΑΒΕΕ» και το 
ξενοδοχείο «Ορίζοντες Τζουμέρκων» για τη χορήγηση αρτοσκευασμάτων, τους οποίους ευχαριστούμε 
για την ευγενική προσφορά και τη συνεισφορά τους στην υλοποίηση των καθαρισμών.  
 
Χρόνο με το χρόνο οι εθελοντικές δράσεις που διοργανώνονται στο Εθνικό Πάρκο υποστηρίζονται 
ένθερμα από τις τοπικές κοινωνίες και ελπίζουμε να γίνει βίωμα για όλους η προστασία της φύσης.  

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου. 
Ε.ΤΕ.Π.Η., Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων  45110 Ιωάννινα,   Τηλ.: 26510 43663, Φαξ: 26510 43575  
E-mail: park.tzoumerka@gmail.com , http://www.tzoumerka-park.gr 


