Χελιδονίσματα στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
Ελίζα Ζήκου
Η Υπεύθυνη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας
στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», μας μιλάει για τα «Χελιδονίσματα», που
πραγματοποιούνται για 25η χρονιά σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και μας καλεί να υποδεχθούμε την άνοιξη, χτίζοντας φιλόξενες φωλιές
για τα χελιδόνια.
«Θεωρώ ότι ο κόσμος σήμερα έχει την ανάγκη να βρεθεί πιο κοντά στην φύση, από ότι είναι
τώρα. Κάνει τον κόσμο καλύτερο».
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*
*Επικοινωνιολόγο / Δημοσιογράφο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

25 χρόνια «Χελιδονίσματα».

Η.Π. Τι είναι τα «Χελιδονίσματα»;
Ε.Ζ. Τα «Χελιδονίσματα» είναι η ανοιξιάτικη εκδήλωση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,
με την οποία υποδεχόμαστε τα χελιδόνια. Φέτος για 25η χρονιά θα υλοποιηθεί στο Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης», όπου περιμένουμε μικρούς και μεγάλους, γονείς με παιδιά, να έρθουν και να φτιάξουν
χελιδονοφωλιές για τα σπιτοχελίδονα.

Ο σκοπός είναι τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν για τον ερχομό των χελιδονιών, το μακρύ και δύσκολο ταξίδι τους.

Η.Π. Ποιον στόχο εξυπηρετούν τα «Χελιδονίσματα»;
Ε.Ζ. . Ο σκοπός είναι τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά στον ερχομό των χελιδονιών, στο
μακρύ και δύσκολο ταξίδι τους, και να τα βοηθήσουν φτιάχνοντας για αυτά πήλινες χελιδονοφωλιές,
τις οποίες μετά, αφού στεγνώσουν, μπορούν να τις βάλουν στην αυλή του σχολείου τους, στο
μπαλκόνι τους, στην αυλή του σπιτιού τους. Μικροί και μεγάλοι θα ενημερωθούν για το πώς
φτιάχνουμε τις φωλιές, έχουν βοήθεια στην κατασκευή, και θα τις πάρουν μαζί τους φεύγοντας, για
να στεγνώσουν και να τις τοποθετήσουν.

Μικροί και μεγάλοι φτιάχνουν φιλόξενες φωλιές για τα χελιδόνια.

Η.Π. Πώς αντιδρούν τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα;
Ε.Ζ. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. Και όχι μόνο τα μικρά παιδιά αλλά και τα μεγάλα ενδιαφέρονται
και μαζί φτιάχνουν φωλιές. Έχουν την επιθυμία να ενημερωθούν σχετικά με τα χελιδόνια και σίγουρα
είναι κάτι που δίνει χαρά και στους επισκέπτες, τους κατασκευαστές φωλιών, και σε εμάς που
βλέπουμε ότι έχει αυτήν την απήχηση.

Τα παιδιά υποδέχονται με ενθουσιασμό τα χελιδόνια κάθε Μάρτιο στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Η.Π. Μοιραστείτε μαζί μας μια όμορφη ή συγκινητική ιστορία από τα «Χελιδονίσματα».
Ε.Ζ. Αυτό που είναι πολύ έντονο και συγκινητικό, είναι να έρχονται άνθρωποι που έχουν
συμμετάσχει παλαιότερα με τα παιδιά τους. Βλέπεις τα παιδιά, περνώντας τα χρόνια, να έρχονται
και να συζητούν «Έκανα και εγώ φωλιά τότε! Ήμουνα και εγώ εκεί!» με τον ενθουσιασμό που
πραγματικά είχαν την ώρα που κατασκεύαζαν φωλιά σε αυτήν την εκδήλωση.
Η.Π. Εσείς για ποιους λόγους θα παροτρύνατε κάποιον να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει στα
«Χελιδονίσματα»;
Ε.Ζ. Θα παροτρύνω κάποιον να συμμετάσχει, γιατί θεωρώ ότι είναι μία πολύ όμορφη εκδήλωση για
το καλωσόρισμα των χελιδονιών την άνοιξη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την εμπλοκή όλων μας
στο να φροντίζουμε τα πουλιά, γενικότερα τα πουλιά, πόσο μάλλον τα πουλιά σε αστικά
περιβάλλοντα, τα οποία δυσκολεύονται σε σχέση με την φύση, να βρουν π.χ. τα υλικά να φτιάξουν
την φωλιά τους. Για αυτόν τον λόγο πρωτίστως, για το θέμα της ευαισθητοποίησης και της δράσης
για την φροντίδα των πουλιών, και δεύτερον για να εμπλακεί κάποιος σε μία δράση, που τον φέρνει
πιο κοντά στην φύση. Θεωρώ ότι ο κόσμος σήμερα έχει την ανάγκη να βρεθεί πιο κοντά στην φύση,
από ότι είναι τώρα. Κάνει τον κόσμο καλύτερο.

