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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ο Φορέας Γιατείριζης Δθνικών Γρσμών Βίκοσ – Αώοσ και Πίνδοσ πινπνίεζε 
ζήκεξα ηελ Δθδξνκή Δξκελείαο Πεξηβάιινληνο κε ζέκα «Κήποι: Ο δρόμος ηοσ νερού»κε ηελ 
ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ηεο Β’ θαη Γ’ ηάμεο ηνπ 1οσ Πειραμαηικού Γημοηικού τολείοσ 
Ιωαννίνων.  

Ζ ζεκεξηλή Δθδξνκή πεξηείρε επηπιένλ θαη κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ γεωλογία ηεο 
πεξηνρήο, θαζώο ν Φορέας Γιατείριζης ωο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηήξεζεο θαη Αλάδεημεο ηνπ 
Γεωπάξθνπ Βίθνπ – Αώνπ,ελέηαμε ηελ εθδξνκή ζηηο εθδειώζεηο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 
ΔσρωπαϊκήςΔβδομάδας Γεωπάρκων, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ 
αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ηνπ Γεωπάρκοσ Βίκοσ – Αώοσ. Δπηπξόζζεηα θαη γηα ηνλ ίδην ζθνπό ζα 
δηνξγαλώζεη θαη ηελ πξνζερή Πέκπηε 26 Μαΐνπ ηελ ΔθδξνκήΔξκελείαο Πεξηβάιινληνο «Βίηζα: 
Γηαδξνκέο ζην ρώξν θαη ηνλ ρξόλν» ζε ζπλεξγαζία κε ηελΗΒ Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ θαη 
Θιαζζηθώλ Αξραηνηήηωλ θαη ηελ 8ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήηωλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 4νπ 
Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Ηωαλλίλωλ. 

Ζ Δθδξνκή ζηνπο Θήπνπο Εαγνξίνπ, ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηείηαη γηα έβδνκε ζπλερή 
ρξνληά από ην Φνξέα Γηαρείξηζεο, ελώ αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ηελ 
παξαθνινύζεζαλ 395 μαθηηές,οκηώ (8) δημοηικών ζτολείων. Οη κηθξνί καζεηέο κε 
ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό πεξπαηώληαο κηα δηαδξνκή 20 ιεπηώλ από ηνλ νηθηζκό ηωλ Θήπωλ, 
ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ριωξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο, ηνπο νηθηζκνύο θαη ηελ ηδηαίηεξε 
αξρηηεθηνληθή ηνπο ελώ πεξλώληαο πάλω από ην γεθύξη ηνπ Μύινπ θηάλνπλ ζηνλ παξαθείκελν 
λεξόκπιν ηνλ νπνίν θαη επηζθέπηνληαη γλωξίδνληαο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπο, 
καζαίλνληαο παξάιιεια γηα ηελ αμία ηνπ λεξνύ ωο πνιύηηκνπ θπζηθνύ αγαζνύ.   

Οη εθδξνκέο πνπ δηνξγαλώλεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο εληόο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο 
ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ, έηπραλ θαη θέηνο ζεξκήο αληαπόθξηζεο από ηα ζρνιεία ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο. Τα νθέιε από ηελ αύμεζε ηωλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θάζε ρξόλν ζηηο 
δξάζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο είλαη ζεκαληηθά πξωηίζηωο γηα ηνπο καζεηέο θαη θαη’ επέθηαζε 
γεληθόηεξα γηα ηελ ηνπηθή θνηλωλία ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο. 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο επραξηζηεί ζεξκά ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηηοΔθδξνκέο Δξκελείαο Πεξηβάιινληνο.  
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