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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την
Κυριακή, 01.07.2012, την πεζοπορική διαδρομή “Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου Χιονίστρα”, εγκαινιάζοντας μία σειρά ανάλογων δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν, με
την αξιοποίηση των νέων πεζοπορικών μονοπατιών, που δημιουργήθηκαν στον Εθνικό
Δρυμό του Αίνου.
Στην εκδρομή συμμετείχαν επισκέπτες διαφόρων ηλικιών (8-69 ετών) και από
διαφορετικές χώρες, συνοδευόμενοι από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα, κ. Γεωργία
Καμάρη, τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα κ. Ιωάννη Μαχαίρα και κ. Παναγή Φωκά, καθώς και
μέλη του προσωπικού του Φορέα.
Κατά την πεζοπορία, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν στα ελληνικά
και στα αγγλικά για την προστατευόμενη περιοχή, το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης του
Αίνου και τη μοναδικότητά του, ενώ μέσα από τον εντοπισμό σπανίων ειδών φυτών και
ζώων, δόθηκε η ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους για μια περαιτέρω εξοικείωση με την
βιοποικιλότητα του Δρυμού. Ξεχωριστή συζήτηση έγινε για το βιολογικό κύκλο της Ελάτης,
τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την βραδεία ανάπτυξή της και την, ως εκ τούτου,
επιτακτική ανάγκη προστασίας της.
Πριν από την ολοκλήρωση της εκδρομής, ο Φορέας προσέφερε στους επισκέπτες ένα
ελαφρύ γεύμα σε έναν από τους πολλούς χώρους αναψυχής που διαθέτει ο Δρυμός και λίγο
αργότερα οι επισκέπτες απόλαυσαν την πανοραμική θέα από το μπαλκόνι του
Περιβαλλοντικού Κέντρου Αίνου.
Η εκδρομή έκλεισε με ξενάγηση στην έκθεση, που υπάρχει στην έδρα του Φορέα
(Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου), όπου και έγινε διανομή αφισών με
θεματολογία από την χλωρίδα και την πανίδα του Δρυμού.
Το Σάββατο, 30.06.2012, μέλη του προσωπικού του Φορέα προέβησαν σε καθαρισμό
και προετοιμασία του μονοπατιού, καθώς στο πλαίσιο αυτοψίας που είχε προηγηθεί, είχε
διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον είκοσι πεσμένα δένδρα, αποτέλεσμα του βαρύ χειμώνα που
προηγήθηκε, διέκοπταν την πορεία του. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσθηκε η απρόσκοπτη
και ασφαλής διακίνηση των επισκεπτών την ημέρα της εκδρομής.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όσους
συμμετείχαν στην εκδρομή και ανανεώνει το ραντεβού του για ανάλογες δραστηριότητες, οι
οποίες σύντομα θα ακολουθήσουν. Προτεραιότητα του Φορέα είναι να δώσει την ευκαιρία
στους κατοίκους της Κεφαλονιάς και στους επισκέπτες της να γνωρίσουν καλύτερα και να
αγαπήσουν περισσότερο τον Εθνικό Δρυμό Αίνου και τις απαράμιλλες ομορφιές που
διαθέτει, κάνοντάς τους αρωγούς και συνοδοιπόρους στις προσπάθειες που γίνονται για την
προστασία του.
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