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30 Μαρτίου 2015

Ξεκίνησε  σήμερα  το  ανοιξιάτικο  Πρόγραμμα  Εθελοντικής  Εργασίας της  ΕΛΙΞ  με
σκοπό την Αποκατάσταση μέρους του Βοτανικού Κήπου της Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως κάθε Χρόνο..
Πιστοί στην παράδοση της εθελοντικής προσφοράς που ξεκίνησε η ΕΛΙΞ από το 2003
στην Αρχαία Ολύμπια, οργανώσαμε ένα ανοιξιάτικο Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας
με  σκοπό  την  αποκατάσταση  του  Βοτανικού  Κήπου  της  μπροστά  από  τον
Αρχαιολογικό χώρο.

Η πρωτοβουλία
Η  πρωτοβουλία  για  αυτή  τη  δράση  προέρχεται  από  τον  “Φυσιολατρικό  και
Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αρχαίας Ολύμπιας,  και  την κυρία Έλκε Σπηλιοπούλου,  η
οποία είχε την ιδέα και φρόντισε να βρεθεί χρηματοδότηση ώστε να οργανώσει η ΕΛΙΞ
το  πρόγραμμα  αυτό.  Παράλληλα  εξασφάλισε  τη  συνεργασία  του  ΕΘΙΑΓΕ και
κινητοποίησε μέλη του Συλλόγου ώστε να συμβάλλουν στο έργο των εθελοντών της
ΕΛΙΞ. 

Οι εθελοντές
Η πρόεδρος της ΕΛΙΞ κ. Ελένη Γαζή καλωσόρισε την ομάδα των εθελοντών από την
Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Νότιο Κορέα, την Γαλλία, και την Ρωσία, ξεκίνησε
τις εργασίες στο χώρο με κέφι και ενθουσιασμό, αφαιρώντας με εργαλεία την πυκνή
βλάστηση  που  πνίγει  τα  φυτά  του  Βοτανικού  Κήπου,  με  την  καθοδήγηση  της
προέδρου της οργάνωσης ΕΛΙΞ, κ. Ελένης Γαζή. 

Οι χορηγοί
Η  όλη  προσπάθεια,  δε  θα  μπορούσε  να  πραγματοποιηθεί  χωρίς  οικονομική
υποστήριξη. O Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ολύμπιας, κάλυψε
τις δαπάνες διατροφής των εθελοντών, ενώ τη διαμονή προσέφερε το Ξενοδοχείο
«ΙΛΙΣ» και ορισμένα γεύματα προσέφεραν επιχειρήσεις της Ολυμπίας.

Τα έξοδα των  συμμετεχόντων,  καθώς  και  την  ασφάλιση  των,  την  αμοιβή  και  τα
μεταφορικά συντονισμού, τα εργαλεία, τη γραμματεία, και αλλά λειτουργικά έξοδα,
καλύφθηκαν από τη χορηγία του Τουριστικού γραφείου  STUDIOSUS, το οποίο έχει
επανειλημμένως  στηρίξει  παρόμοιες  προσπάθειες  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος της Ολυμπίας, μετά τις φωτιές.

Για επικοινωνία με την ΕΛΙΞ: 210 3825 506 και  communications@elix.org.gr
(Δείτε το δελτίο τύπου στο site της ΕΛΙΞ επιλέγοντας εδώ)
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