ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΤΠΟΤ

Αθήνα, 1η Ιουνίου 2008. - O Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο θαη
ην Διιεληθό Καδίλν Πάξλεζαο κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο
πεξήθαλα εγθαηληάδνπλ ηελ Τεηάξηε 4 Ινπλίνπ, παξνπζία θπβεξλεηηθώλ
εθπξνζώπσλ θαη θνξέσλ ηεο πνιηηείαο, ην Μηθξό Μνπζείν ηεο Πάξλεζαο. Σηόρνο
ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη λα αλαδείμεη ηηο πνιιέο όςεηο ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ,
ην ξόιν ηνπ ζην Αηηηθό νηθνζύζηεκα θαζώο επίζεο θαη λα παξαθηλήζεη όινπο ηνπο
πνιίηεο λα αιιάμνπλ ζπλήζεηεο θαη ηξόπν δσήο. Τν Μηθξό Μνπζείν ηεο Πάξλεζαο
ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηνλ Δζληθό
Γξπκό θαη λα αγαπήζνπλ ην δάζνο ηεο Πάξλεζαο
Η κόληκε έθζεζε ηνπ Μηθξνύ Μνπζείνπ ηεο Πάξλεζαο αλαπηύζζεηαη κε βάζε 2
ζεκαηηθνύο άμνλεο θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 11 επί κέξνπο ελόηεηεο:
Άμνλαο Α’: Άλζξσπνο θαη δάζνο
«Η ζπειηά ηνπ Παλόο»: έλα άηππν ρξνλνιόγην ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο κε
βάζε ηα θπξηόηεξα κπζνινγηθά, ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά επξήκαηα.
«Τν θόθθηλν Διάθη»: κηα εθηελήο εηθαζηηθή ζύλζεζε πνπ απεηθνλίδεη ην
Γξπκό ζε πιήξε αλάπηπμε κε ρξήζε εηθνλνγξάθεζεο θαη θσηνγξαθηώλ.
«Τν βνπλό»: ζύλζεζε πνπ παξνπζηάδεη θσηνγξαθηθό πιηθό θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βνπλό ηεο Πάξλεζαο.
«Μνλνπάηη 22»: ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πνξείαο ηνπ κνλνπαηηνύ 22
πνπ δηέξρεηαη από ηελ πεξηνρή ηνπ Γξπκνύ.
Άμνλαο Β’: Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο
«Η θαηαζηξνθή ηνπ 2007»: θσηνγξαθηθό θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό από
ηελ ππξθαγηά.
«Απνθαηάζηαζε»: παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη έσο ηώξα κε
ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ηνπ Γξπκνύ.
«Σπληήξεζε θαη θξνληίδα»: ηξόπνη ζπληήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
Γξπκνύ θαη δξάζεηο ησλ θνξέσλ.
«Αζήλα θαη Πάξλεζα»: ε δσηηθή ζεκαζία ηνπ Γξπκνύ γηα ην ιεθαλνπέδην
ηεο Αηηηθήο.

«Η ζσζηή ζπκπεξηθνξά»: ν δεθάινγνο θαιήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην
θπζηθό πεξηβάιινλ.
«Δζεινληηζκόο»: Η εκπεηξία ηεο επίζθεςεο νινθιεξώλεηαη κε κία ελόηεηα
ζηελ νπνία πξσηαγσληζηεί ν άλζξσπνο θαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπ γηα ελεξγό
ζπκβνιή ζηε θξνληίδα θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Ο επηζθέπηεο, αθνινπζώληαο ηελ αθεγεκαηηθή δηαδξνκή ηεο έθζεζεο, απνθηά
επίγλσζε όηη ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε εμαξηάηαη πξώηηζηα από ηε δηθή ηνπ ζηάζε
θαη ζπλδξνκή.
Τν Μνπζείν πινπνηήζεθε ράξε
ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιεληθό Καδίλν
Πάξλεζαο Α.Δ. θαη ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα από ηηο 10 π.κ
έσο ηηο 6 κ.κ ζηνλ ζηαζκό αθεηεξίαο ηνπ ηειεθεξίθ. Η είζνδνο γηα ηνπο
επηζθέπηεο είλαη δσξεάλ.

