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Λουλούδια, ενημερωτικές πινακίδες, αφίσες και καθαρισμό του πάρκου Ηρώων στο Ρολόι
των Ιωαννίνων ήταν μόνο μερικές από τις δράσεις που πραγματοποίησε το πρωί της
Τετάρτης η Β' Τάξη του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το τμήμα
Πρασίνου του Δήμου και τους συντηρητές της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Τα παιδιά μαζί με τους δασκάλους τους είχαν επισκεφτεί το πάρκο τον περασμένο
Δεκέμβριο, γνώρισαν τα αγάλματα, πραγματοποίησαν βιωματικές δράσεις και αποφάσισαν
να απευθυνθούν στο Δήμαρχο με μια επιστολή τους στην οποία ζητούσαν τη συνδρομή του
Δήμου για να πραγματοποιήσουν τη σημερινή τους δράση.

Ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, και η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη, Βασιλείου,
ανταποκρίθηκαν άμεσα και έτσι χθες το πρωί οι μικροί κηπουροί εφοδιάστηκαν με
εργαλεία, λουλούδια και τον απαραίτητο εξοπλισμό από το Τμήμα Πρασίνου κι ομόρφυναν
ακόμα περισσότερο το πάρκο.

Μάλιστα, είχαν ήδη ετοιμάσει ενημερωτικές πινακίδες για την ιστορία του πάρκου, του
ρολογιού και των αγαλμάτων που υπάρχουν σε αυτό ώστε να μπορούν οι περαστικοί να τα
γνωρίσουν καλύτερα.
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«Τα παιδιά αγάπησαν το πάρκο αλλά παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι
περιλαμβάνει και γι' αυτό δημιούργησαν τις ενημερωτικές πινακίδες που από σήμερα
τοποθετήθηκαν σε αυτό. Επίσης είχαμε την ευκαιρία, στο πλαίσιο της εβδομάδας
εθελοντισμού που διανύουμε, να φυτέψουμε όμορφα λουλούδια, να καθαρίσουμε τα
αγάλματα και το πάρκο ώστε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Το όραμα μας μετά
την πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο και την επιστολή
που στείλαμε στο Δήμαρχο έγινε πραγματικότητα και ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή για
την ευκαιρία που μας έδωσε να πραγματοποιήσουμε τη δράση μας», τόνισε η δασκάλα της
τάξης, Κωνσταντίνα Μπούλια.

Από την μεριά τους και τα παιδιά έστειλαν μηνύματα προστασίας του περιβάλλοντος και
σεβασμού του δημόσιου χώρου.

Η κ. Βασιλείου από την πλευρά της σημείωσε:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι μικροί μας μαθητές και οι
δάσκαλοί τους γιατί διαπιστώνουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η φροντίδα του
δημόσιου χώρου αρχίζει να γίνεται συνείδηση από πολλή μικρή ηλικία. Αυτό είναι κάτι που
το επιδιώκουμε με όλες τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που
πραγματοποιούμε. Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντική η προσπάθεια δημιουργίας και
τοποθέτησης των ενημερωτικών πινακίδων στο πάρκο Ηρώων, κάτι που έχουμε
δρομολογήσει ως δράση για όλα τα πάρκα του Δήμου και σύντομα θα αρχίσουμε να την
υλοποιούμε».
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