
Σο πρόβλημα είναι ουσιαστικό στο 

Ντεμπράν, που είναι φανερή η 

αδιαφορία για νέα διεθνή συνθήκη 

κατά της κλιματικής αλλαγής.  

Από τη μια άκρη του προβλήματος 

οι αναπτυγμένες χώρες,  

παρέα με τις αναπτυσσόμενες.  

Από την άλλη, οι  φτωχές χώρες που 

πιέζουν για άμεση συμφωνία.  

Η ομάδα των 48 λιγότερο αναπτυ-

γμένων χωρών κατέθεσε πρόταση 

αναθεώρησης του πολιτικού στόχου, 

ώστε η άνοδος της θερμοκρασίας 

να μην υπερβεί τους 1,5 βαθμούς 

Κελσίου, έως το 2100. 

το ίδιο πνεύμα και η συμμαχία  

των Μικρών Νησιωτικών Κρατών, 

στον Ειρηνικό και την Καραϊβική,  

που επείγονται για τη λήψη μέτρων 

καθώς η άνοδος της στάθμης  

των ωκεανών που παρατηρείται 

απειλεί να καταπιεί τα νησιά τους.  

Σο ζήτημα της παράτασης  

Σου Πρωτοκόλλου του Κιότο,  

που λήγει το 2012 είναι επείγον. 

Όμως, όπως όλοι περιμέναμε  

είναι αντίθετη η Αμερική, η Ιαπωνία,  

ο Καναδάς, η Ρωσία και άλλες 

χώρες, που τονίζουν και όχι άδικα 

πως Κίνα, Ινδία και Βραζιλία έχουν 

μεγάλο μερίδιο στις εκπομπές  

αερίων του θερμοκηπίου  

Μόνο η Ε.Ε. πιέζει και δεν αποκλείει  

το ενδεχόμενο παράτασης του Κιότο. 

και της στήριξης φτωχότερων  

και πιο ευάλωτων χωρών.  

Η σύνοδος του Ντέρμπαν  

συνεχίζεται αυτές τις ημέρες σε 

επίπεδο υπουργών Περιβάλλοντος. 

ε Θολό Σοπίο. 
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146 έργα στο ΕΠΠΕΡΑΑ  
Σο ΤΠΕΚΑ ανακοίνωσε ηην 

ένταξη  146 έργων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), ένα 

από τα μεγαλύτερα σε 

προϋπολογισμό Σομεηακά Επιχειρη-

σιακά Προγράμματα του ΕΠΑ, που 

στοχεύει στην προστασία και 

αναβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής. 

 

Σην Παρασκευή η προκήρυξη για 

τα Βραβεία Οικόπολις 2012 
το τελικό στάδιο η αναγγελία των 

Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθη-

σίας ΟΙΚΟΠΟΛΙ 2012, που θα 

ενημερώνει Επιστήμονες, 

Οργανισμούς, Δήμους, Επιχειρήσεις 

και Μέσα Μαζική Ενημέρωσης για 

τους όρους και τον κανονισμό 

συμμετοχής για την αξιολόγηση 

περιβαλλοντικών ενεργειών και 

δράσεων του 2011, που θα 

διεκδικήσουν το βραβείο. 

 

Φωρίς ελέγχους η κομπίνα 

πάντα θα βασιλεύει 
Σελευταία κυκλοφορούν 

πληροφορίες για νέους τρόπους 

παράνομου πλουτισμού με 

ανταλλαγές στο πετρέλαιο. Χίθυροι 

κυκλοφορούν για οδηγούς 

οχημάτων οργανισμών του 

Δημοσίου, που ανταλλάσουν το 

πετρέλαιο κίνησης που εφοδιάζονται 

με πετρέλαιο θέρμανσης από 

κύκλωμα που αναπτύχθηκε για τον 

σκοπό αυτό. Με το αζημίωτο βέβαια. 

O Ρυπαίνων Πληρώνει  
Μια αξιόλογη εσπερίδα ετοιμάζει ο 

Σομέας Βορείου Ελλάδος του 

ECOCITY για την Περιβαλλοντική 

Ζημιά και την έμπρακτη εφαρμογή 

της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

την Σετάρτη 25 Ιανουαρίου με τη 

συμμετοχή σημαντικών ομιλητών, 

που θα παρουσιάσουν το 

πρόβλημα και την εξέλιξη που 

υπάρχει στην αφομοίωση της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην Ελληνική 

Νομοθεσία. 

 

Καλά μηνύματα….  
Ολοκληρώνει το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο το σχέδιο για το 

μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, για 

λογαριασμό του ΟΡΑ. Μέσα στον 

Δεκέμβριο θα παραδοθεί και θα τεθεί 

σε διαβούλευση άμεσα. Σο νέο 

σχέδιο του πάρκου προβλέπει να 

δημιουργηθούν γήπεδα, κτίρια 

μουσείων, χώροι αναψυχής 

διασύνδεση με τον Τμηττό. Βέβαια 

για όλα αυτά απαιτείται πολιτική 

βούληση. 

 

υμπόσιο για την Αθήνα  
Επιστημονικό συμπόσιο που θα έχει 

θέμα «Η Αθήνα σήμερα» 

διοργανώνει η χολή Μωραΐτη στο 

διήμερο 9 και 10 Δεκεμβρίου. Σο 

συμπόσιο θα γίνει στο Αμφιθέατρο 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

στην Αθήνα και η συμμετοχή είναι 

ελεύθερη. Πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 210.6795000, 210.3639979 



Ζ ANAΓΚΖ ΔΠΑΡΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ  

ΣΟ ΚΤΚΛΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΒΗΟΜΑΕΑ 
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pellets σε εγκαταστάσεις θέρμανσης κτηρίων και τόνισε τα 

πλεονεκτήματα έναντι του πετρελαίου σε CO2, καθώς και 

τα μειονεκτήματα σε εκπομπές Μικροσωματιδίων και 

Οξείδια Αζώτου, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης 

της ποιότητας των pellets και της τεχνολογίας των 

καυστήρων. Η ενότητα έκλεισε με τον Δρ. Παναγιώτη 

Γραμμέλη, Μηχανολόγο Μηχανικό του ΕΚΕΣΑ/ΙΣΕΚ, που 

παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πολιτική και τις προτεραιότητες 

στην ενεργειακή αξιοποίηση της Βιομάζας,  

Η δεύτερη ενότητα συντονίστηκε από τον Κων. Βαφειάδη, 

Πρόεδρος του ΠΦΜ και ο πρώτος ομιλητής ήταν ο 

Πρόεδρο του Δ.. της ΕΛΛΕΒΙΟΜ, κ. Αντ. Γερασίμου, που 

παρουσίασε την εικόνα στην αγορά Βιομάζας στην 

Ελλάδα.  Ακολούθησε η ομιλία του Κώστα Νασίκα, Μέλος 

Δ.. της Ελληνικής Εταιρίας Βιομάζας και ύμβουλος ALFA 

WOOD ΑΕΒΕ, ο οποίος παρουσίασε τη δυναμική στην 

χρήση της Πελλέτας, χωρίς να παραλείψει να τονίσει τα 

προβλήματα ποιοτικών προδιαγραφών και ελέγχων που 

είναι απαραίτητοι για τη σωστή διακίνηση των καυστήρων 

pellets. Η ενότητα έκλεισε με τον Ιωάν. Μπούκη, Δρα Φημικό 

Μηχανικό, Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης Α.Ε. ΗΛΕΚΣΨΡ  

που μίλησε για την προώθηση της βιοενέργειας στην 

Ελλάδα. 

Η τρίτη ενότητα της Ημερίδας,ήταν αφιερωμένη στην 

Παραγωγική Διαδικασία και τον συντονισμό έκανε ο 

Γιάννης Κουμαντάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ και 

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ECOCITY. Ο 

πρώτος ομιλητής Κωνσταντίνος Αθανασίου Λέκτορας του 

Σμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης, αναφέρθηκε στο δυναμικό της 

βιομάζας και στις προοπτικές ενεργειακών καλλιεργειών 

στην Ελλάδας ως μια εκτίμηση βασισμένη στα οικονομικά 

της υφιστάμενης γεωργίας. Ο Ιωάννης Παππάς, 

Μηχανολόγος Μηχανικός, αναφέρθηκε στα έργα 

βιοενέργειας και αγοράς άνθρακα και ο Υίλ. Μπρέζας, 

Μηχανολόγο Μηχανικό, παρουσίασε τα αποτελέσματα της 

έρευνας της αριθμητικής διερεύνησης της ανταλλαγής 

πρωτονίων Τδρογόνου/Αέρα στην μεμβράνη καυσίμων 

τύπου (ΡΕΜ).  

Ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους όπου 

συζητήθηκαν απορίες και εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με 

τη χρήση pellets, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

πηγάζουν από την βιομάζα και τις επιπτώσεις στο 

οικοσύστημα. Η Ημερίδα έκλεισε με την αναφορά των 

εκπροσώπων του ECOCITY για την αναγκαιότητα 

επέκτασης του διαλόγου για το θέμα και την εξέταση των 

επιδράσεων από την χρήση της Βιομάζας.  

Όλες οι ομιλίες είναι διαθέσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο στη 

διεύθυνση  ιστοσελίδα www.ecocity.gr 

Υανερά ήταν τα κενά στην έλλειψη ενημέρωσης, στις 

ελλείψεις του Κράτους για την προώθηση των ΑΠΕ και, 

κυρίως στην ανάγκη αξιολόγησης των εκπομπών ρύπων 

από τους καυστήρες pellets, με την εφαρμογή προτύπων 

εκπομπής από λέβητες και ποιοτικών ελέγχων των pellets. 

Παράλληλα φάνηκε έντονο το κενό μιας βεβιασμένης 

απόφασης του ΤΠΕΚΑ να επιτρέψει την χρήση των 

καυστήρων βιομάζας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χωρίς 

προηγουμένως να έχει βάλει προδιαγραφές και διαδικασίες 

ελέγχου στη συγκεκριμένη αγορά και κυρίως στην μέτρηση 

εκπομπής μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου από 

τους συγκεκριμένους καυστήρες. 

Ο προβληματισμός της Επιστημονικής Επιτροπής του 

ECOCITY οδήγησε σε μια πρώτη συνάντηση των 

εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και της 

συγκεκριμένης επιχειρηματικής αγοράς με σκοπό την εκ των 

υστέρων εφαρμογή τρόπων και μεθόδων ελέγχων για την 

διάκριση των σωστών προϊόντων από προβληματικά είτε 

εισαγόμενα είτε παραγόμενα στη χώρα. 

Η Ημερίδα περιείχε σημαντικές παρουσιάσεις που κράτησαν 

το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων μέχρι αργά το απόγευμα 

του αββάτου 3 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα της Expo Athens 

που πραγματοποιήθηκε. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε 

από την Επιστημονική Επιτροπή του ECOCITY, και είχε θέμα 

«ΒΙΟΜΑΖΑ – ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ : Σο σήμερα και το αύριο» ξεκίνησε 

με την υποδοχή του Προέδρου του Δ.. του ECOCITY Θάνου 

Ζαφειρόπουλου, και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του 

Προέδρου του ΠΦΜ Κώστα Βαφειάδη, του Προέδρου της 

χολής Φημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και καθηγητή ΕΜΠ 

Εμμανουήλ Κούκιου, του Προέδρου της Επιστημονικής 

Επιτροπής του ECOCITY Ομ. Καθηγητή ΕΜΠ Γιάννη 

Κουμαντάκη και του εκπροσώπου του ΤΠΕΚΑ κ. 

Αρτόπουλου.  

την πρώτη ενότητα, που συντόνιζε η Καθηγήτρια χολής 

Φημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αγγελική Μουτσάτσου, μίλησαν ο 

Αναπληρωτής Πρόεδρος της χολής Φημικών Μηχανικών 

ΕΜΠ Καθηγητής Δημήτρης Κέκος, που παρουσίασε τις 

δυνατότητες παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα, 

ακολούθησε ο Διευθυντής του Σομέα Ανάλυσης, χεδιασμού 

και Ανάπτυξης Διεργασιών και υστημάτων της χολής 

Φημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Καθηγητής Νικόλαος 

Παπαγιαννάκος, που παρουσίασε τα βιοκαύσιμα ως 

υποκατάστατα του πετρελαίου τονίζοντας την  

περιβαλλοντική βελτίωση αλλά και τη συνεισφορά στην 

ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία. τη συνέχεια τα μέλη 

του Εργαστηρίου Οργανικής Φημικής Σεχνολογίας του ΕΜΠ κ 

Καραογλάνογλου Λάζ. και κ. ταματόγλου Αιμ. 

αναφέρθηκαν στην παραγωγή καυσίμων από βιομάζα. Ο 

Δημήτρης Σσάτσης, Φημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, 

αναφέρθηκε στις εκπομπές αέριων ρύπων από την καύση  

http://ecocity.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3247:%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-ecocity-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%82&Itemid=86


ελ.  3 

ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ  

ΣΗ JET OIL 

AΠΟ ΣΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 

www.jetoil.gr
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Η προβολή του ντοκιμαντέρ «Going for Green – Britain's 2012 

Dream» (Κατακτώντας το Πράσινο Μετάλλιο–το Βρετανικό 

Όνειρο του 2012) θα πραγματοποιηθεί από το Βρετανικό 

υμβούλιο, σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία, το 

Μουσείο Μπενάκη και την ECOWEEK 2011. 

Σο ντοκιμαντέρ «Going for Green – Britain's 2012 Dream» είναι 

μια παραγωγής του Βρετανικού Τπουργείου Εξωτερικών και 

του φορέα των ολυμπιακών ακινήτων (Olympic Delivery 

Authority) το οποίο παρουσιάζει τον περιβαλλοντικά βιώσιμο 

τρόπο οικοδόμησης του Ολυμπιακού Πάρκου, σύμφωνα με 

τους στόχους του κληροδοτήματος όπως αυτό διατυπώθηκε 

στην αρχική πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ολυμπιακών Αγώνων ΛΟΝΔΙΝΟ 2012.  

ύμφωνα με τις αναφορές, η ταινία υπογραμμίζει τη 

δημιουργικότητα που υπήρξε, την κατασκευαστική υπεροχή, 

καθώς και την «πράσινη» τεχνολογία αιχμής που 

επιστρατεύτηκαν για την δημιουργία του Ολυμπιακού Πάρκου, 

του χώρου στον οποίο φιλοξενούνται οι κυριότερες 

Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. το ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται 

το πρόγραμμα αποκατάστασης του εδάφους των χώρων, η 

κατασκευή του Ολυμπιακού ταδίου και του Ολυμπιακού 

Κολυμβητηρίου. Επίσης παρουσιάζεται το Ολυμπιακό 

Ποδηλατοδρόμιο, καθώς και άλλα σημαντικά έργο. 

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο διακεκριμένος Βρετανός 

αρχιτέκτονας Jonathan Watts από την εταιρεία Hopkins 

Architects, που σχεδίασε το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, θα 

πραγματοποιήσει παρουσίαση και συζήτηση με το κοινό 

σχετικά με το πώς η περιβαλλοντική αρχιτεκτονική μπορεί να 

αποτυπωθεί σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας, 

όπως το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Λονδίνου 2012. 

Η ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους 

και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.  

Η παρουσίαση και η συζήτηση που ακολουθεί θα 

πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. 

Η προβολή του ντοκιμαντέρ και η συζήτηση περιλαμβάνονται 

στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του Διεθνούς 

υνεδρίου και Εργαστηρίων Αειφόρου χεδιασμού της 

ECOWEEK που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα 
(12–18 Δεκεμβρίου) στην Αθήνα. 

ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΠΡΑΙΝΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ ΟΙ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Σην Σρίτη το απόγευμα στις 6.00 ο καθηγητής 

Αθανάσιος Γ. Κωσταντόπουλος, Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Σεχνικής Φημικών Διεργασιών (Ι.Σ.Φ.Η.Δ.) 

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Σεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Σ.Α.), θα μιλήσει με θέμα «Ηλιακά 

καύσιμα: ενέργεια από ήλιο, νερό και διοξείδιο του 

άνθρακα-η Θεσσαλονίκη ως ενεργειακή μητρόπολη» 

Η παρουσίαση γίνεται στα πλαίσια του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο 

Μέγαρο Μπίλλη στην Πλατεία Ιπποδρομίου. 

Πρόκειται για μια ομιλία από τη σειρά «Βιώσιμη 

Ανάπτυξη & Προστασία Περιβάλλοντος», με 

υπεύθυνη  την Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, 

Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης  

& Αυτοδιοίκησης, Εμπειρογνώμων στο ευρωπαϊκό 

δίκαιο περιβάλλοντος, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός 

νέου μοντέλου ανάπτυξης, με σεβασμό στο 

περιβάλλον και ορθολογική χρήση των φυσικών 

πόρων, κάτι που διαφαίνεται ως ο μόνος δρόμος για 

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη μας. 

Οι ομιλίες σχεδιάσθηκαν με γνώμονα τη σφαιρική 

ενημέρωση στα περιβαλλοντικά προβλήματα, τους 

τρόπους αντιμετώπισης τους και την ανάδειξη των 

νέων δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και των νέων 

επιτευγμάτων της επιστήμης για ένα υγιές περιβάλλον. 

Η ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ 
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Περισσότεροι από τριάντα συμμετέχοντες από πέντε διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν το Νοέμβριο στη Λίμνη 

Κερκίνη στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης εργασίας του νέου Προγράμματος LIFE+ για την προστασία της 

Νανόχηνας Anser erythropus που υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Σο πενταετούς διάρκειας 

πρόγραμμα, έχει ως στόχο να σταματήσει τη μείωση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της Νανόχηνας, επικεντρώνοντας τις 

δράσεις του τόσο στις περιοχές διαχείμασης του είδους, όσο και κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής του 

διαδρομής. Για το σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους οκτώ φορείς εκπροσωπώντας τέσσερις χώρες (Ελλάδα, 

Βουλγαρία, Ουγγαρία και  Υινλανδία) που σε συνεργασία με φορείς από τη Νορβηγία θα παρακολουθούν τις 

Νανόχηνες και θα υλοποιήσουν τις απαραίτητες δράσεις για την προστασία τους. Η Ελλάδα αποτελεί την πιο σημαντική 

χώρα στην Ευρωπαϊκή μεταναστευτική διαδρομή για τη Νανόχηνα, καθώς από παρατηρήσεις των τελευταίων 15 ετών 

και με εργαλείο την παρακολούθηση δακτυλιωμένων ατόμων, γνωρίζουμε ότι εδώ διαχειμάζει και περνά κατά τη 

μετανάστευση το σύνολο σχεδόν του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της, από τα τέλη Οκτωβρίου ως τις αρχές Μαρτίου κάθε 

χρόνο. την Ελλάδα, το Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει δράσεις σε όλες τις περιοχές όπου εμφανίζεται η Νανόχηνα, 

δηλαδή στο Δέλτα του Έβρου, τη Λίμνη Κερκίνη, τη Λίμνη Ισμαρίδα και το Δέλτα του Νέστου. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης, η οποία διοργανώθηκε από την Ορνιθολογική σε συνεργασία με το Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, 

καταμετρήθηκαν 69 Νανόχηνες, από τις 74 που είχαν καταμετρηθεί μετά τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο στη 

Νορβηγία, παρατήρηση που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων δύο δεκαετιών για τα ελληνικά δεδομένα και τον 

μεγαλύτερο αριθμό που έχει ποτέ παρατηρηθεί στην Κερκίνη! Η Νανόχηνα αποτελεί ένα από τα πιο απειλούμενα είδη 

πουλιών στην Ευρώπη και γι' αυτό πλέον αποτελεί είδος-σύμβολο για τη διατήρηση της κοινής φυσικής μας 

κληρονομιάς. Ο Ευρωπαϊκός της πληθυσμός, που φωλιάζει στις βόρειες περιοχές της σκανδιναβικής χερσονήσου, έχει 

υποστεί δραματική μείωση ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '50, με αποτέλεσμα να αριθμεί σήμερα μόλις 20-30 

ζευγάρια. Φάρη στις συντονισμένες προσπάθειες όλων των ανθρώπων που έχουν αφοσιωθεί στη διάσωση της 

Νανόχηνας, φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια που καταγράφηκε σημαντική 

αναπαραγωγική επιτυχία του μικρού και απομονωμένου αυτού πληθυσμού. 13 οικογένειες με τα νεαρά τους ξεκίνησαν 

τον Ιούλιο το μακρύ τους ταξίδι κι έφτασαν στα τέλη Οκτωβρίου στην Ελλάδα για να περάσουν το χειμώνα έως ότου 

έρθει η ώρα να επιστρέψουν και πάλι στην τούνδρα της βόρειας κανδιναβίας. Σο νέο Πρόγραμμα LIFE+ αποτελεί 

φυσική συνέχεια όλων των προσπαθειών που γίνονται εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια για τη διάσωση της Νανόχηνας 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. «Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για όλους μας είναι να ξαναδώσουμε 

στις Νανόχηνες το ζωτικό τους χώρο και να επαναπροσδιορίσουμε και τη δική μας θέση μέσα σε αυτ προς όφελος και 
των δύο» υπογραμμίζει η Μανόλια Βουγιούκαλου, υντονίστρια του Προγράμματος LIFE για τη Νανόχηνα.   
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υνεχίζεται η αδιαφορία για τη σοβαρή ρύπανση του 

ποταμού Πείρου που παρατηρείται το τελευταίο 

διάστημα. Οι κάτοικοι από την περιοχή Κάτω Αλισσού 

στην Αχαΐα, εκφράζουν το προβληματισμό για τα 

νερά του ποταμού που έχουν χρώμα σκούρο καφέ 

προς μαύρο, ενώ στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας αποδίδουν τη ρύπανση στην ανεξέλεγκτη 

ρίψη αποβλήτων ελαιοτριβείων. ύμφωνα με 

πληροφορίες ο ύλλογος Προστασίας Περιβάλλο-

ντος Κάτω Αλισσού θα καταθέσει προσφυγή στον 

εισαγγελέα και θα μηνυθούν οι μονάδες ελαιοτριβείων 

της περιοχής, που δεν διαθέτουν εγκατάσταση 

βιολογικού καθαρισμού και ρίχνουν τα απόβλητα στο 

ποτάμι. Είναι άξιο να αναφερθεί πως έχουν ήδη σταλεί 

στο Γενικό Φημείο του Κράτους, δείγματα από το νερό. 

Η ρύπανση του ποταμού Πείρου είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά και πολυσυζητημένα περιβαλλοντικά 

προβλήματα της Αχαΐας. Οι έντονες διαμαρτυρίες και 

τα παράπονα των φορέων και των κατοίκων της 

περιοχής, που έχουν στόχο την άσκηση πίεσης, δεν 

φαίνεται να έχουν αντιμετωπιστεί υπεύθυνα από τα 

αρμόδια όργανα της πολιτείας. Για το ίδιο θέμα έχει 

κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή, τον περασμένο μήνα, 

από τον βουλευτή Αχαΐας Μιχάλη Μπεκίρη για την 

άμεση λήψη μέτρων για την ρύπανση του ποταμού 

Πείρου και του Μαλιαγκού. Δυστυχώς η εφαρμογή 

της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» αργεί πολύ στη 

χώρα μας, με αποτέλεσμα ο περιβαλλοντικός 

κίνδυνος να αυξάνεται στη περιοχή. 

ΣΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗ ΡYΠΑΝΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΟΤ ; 

υνεχίζεται η συνεργασία του Μουσείου Γουλανδρή 

Υυσικής Ιστορίας και της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε., που έχει 

βασικό στόχο την εκπαίδευση μαθητών από σχολεία 

που βρίσκονται σε περιοχές, όπου παρατηρούνται 

ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Παράλληλα, 

στα πλαίσια της συνεργασίας, θα γίνει ένας μεγάλος 

διαγωνισμός για τα παιδιά από όλα τα σχολεία της 

Ελλάδας, που θα έχει θέμα την Υύση και το 

Περιβάλλον. 

Όπως τόνισε η Πρόεδρος του Μουσείου κα Νίκη 

Γουλανδρή: «Σήμερα, η φύση ζητά να δράσουμε. Έχει 

ανάγκη από καλά ενημερωμένους και 

ευαισθητοποιημένους πολίτες. Η ευαισθητοποίηση 

και η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελούν την 

ασφαλέστερη επένδυση για την οικοδόμηση μιας 

κοινωνίας που θα διασφαλίζει και θα χειρίζεται συνετά 

τους φυσικούς πόρους. Η συνεργασία μας με την 

ΟΠΑΠ δίνει την δυνατότητα σε παιδιά που ίσως θα 

ήταν δύσκολο να επισκεφτούν το Μουσείο, να 

γνωρίσουν τον πλούτο και τη βιοποικιλότητα του 

φυτικού και ζωικού βασιλείου, καθώς και τις μεγάλες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 

πλανήτης». 

Σο μεγάλο κοινωνικό έργο που προσφέρει η ΟΠΑΠ 

στην χώρα μας με το «Καλό για όλους» διευρύνεται με 

την συνεργασία αυτή και στον τομέα της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είναι εξαιρετικά 

επίκαιρος και κρίσιμος. Με αυτόν τον τρόπο το «Καλό 

για όλους» γίνεται «Γνώση για όλους». 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΟΤΕΙΟΤ ΓΟΤΛΑΝΔΡΗ 

ΥΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΠΑΠ 
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