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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή στην Εθελοντική ∆ράση Let’ s do it Greece 2015 

 
 
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου για 
δεύτερη χρονιά ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα συμμετοχής στην εθελοντική εκστρατεία  
καθαρισμού "Let' s do it Greece", η οποία ορίστηκε για φέτος να διεξαχθεί πανελλαδικά, την Κυριακή 
26 Απριλίου 2015.   
 

Το συντονισμό των δράσεων καθαρισμού ανέλαβε ο Φορέας Διαχείρισης, ο οποίος, σε 
συνεργασία με διάφορες εθελοντικές ομάδες, συνέβαλε, με περιβαλλοντική ευαισθησία, στη φροντίδα 
των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου, προάγοντας 
την αξία της κοινωνικής προσφοράς και της συνεργασίας.  
 

Συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν δύο (2) δράσεις καθαρισμού στην περιοχή του Εθνικού 
Πάρκου. Η μεν πρώτη πραγματοποιήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Ελληνικού του Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων, κατά μήκος της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων-Πραμάντων, στο ύψος του Αγίου Γεωργίου 
Ελληνικού, με τη συνδρομή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ελληνικού. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης υπήρξε στη διάθεση των εθελοντών αυτοκίνητο του 
Δήμου για την άμεση εναπόθεση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονταν. Στην περιοχή του 
Ελληνικού το Φορέα εκπροσώπησε ο εργαζόμενος στο Κέντρο Πληροφόρησης Χουλιαράδων, κος 
Δημήτριος Καρακίτσιος που είχε και το συντονισμό του καθαρισμού.  
 

Η δεύτερη δράση, υλοποιήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων, με την πολύτιμη βοήθεια μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βουργαρελίου και τη 
συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εργαζομένων του Δήμου. Ως σημείο συνάντησης είχε 
οριστεί το Κέντρο Πληροφόρησης Βουργαρελίου και τερματισμός το σημείο Σταυρός. Μεγάλη 
προσοχή δόθηκε και στον καθαρισμό πολιτιστικών μνημείων, όπως για παράδειγμα το παλιό πέτρινο 
γεφύρι Κοραή. Στην περιοχή του Βουργαρελίου ο Φορέας Διαχείρισης, εκπροσωπήθηκε από τις 
εργαζόμενες στα Κέντρα Πληροφόρησης Βουργαρελίου και Νεράιδας κ.κ. Λεμονιά Γεροδήμου και 
Παρασκευή Χαρίση αντίστοιχα, οι οποίες είχαν και την οργανωτική εποπτεία της δράσης.   
 

Η συμμετοχή των εθελοντών ήταν ικανοποιητική, γεγονός που τόνωσε την πεποίθηση ότι, με 
συντονισμένη κοινή προσπάθεια, το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό και μας προτρέπει να 
οργανώσουμε και στο μέλλον το ίδιο επιτυχημένες περιβαλλοντικές δράσεις.  
  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι στήριξαν αυτή μας  την 
προσπάθεια. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επιστ. Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Παν/πολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10  
Πληροφ. : Βασιλική Καλτσούνη 

Τηλ.: 26510 43663, φαξ: 26510 43575 

E-mail: park.tzoumerka@gmail.com 
http://www.tzoumerka-park.gr 


