
Η μείωση της
εκπομπής αερίων

που συντελούν στο
φαινόμενο του

θερμοκηπίου είναι
ο στόχος του

προγράμματος
“Waste-C-Control”,

που υλοποιείται
από τη ΔΕΔΙΣΑ και

άλλες τρεις
επιχειρήσεις
διαχείρισης

απορριμάτων σε
όλη τη Ελλάδα. 

Χ
θες το απόγευμα έ-
γινε παρουσίαση
του προγράμματος
από τη Διαδημοτι-

κή Επιχείρηση σε εσπερίδα
στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δ.Σ. Χανίων. Όπως τονί-
σθηκε από τους ομιλητές μέ-
σα από το πρόγραμμα θα α-
ναπτυχθούν τα κατάλληλα
εργαλεία που θα επιτρέψουν
στους Φορείς Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων και άλ-
λους ενδιαφερόμενους την
ουσιαστική μείωση των ΑΦΘ
που προκύπτουν από τις δρα-
στηριότητες διαχείρισης των
αποβλήτων τους, ευαισθητο-
ποίηση, εκπαίδευση και διά-
χυση πληροφοριών σχετικά
με τις διαφορετικές επιλογές
Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων, αξιολόγηση των δυ-
νατοτήτων και ευκαιριών της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ανά-
πτυξη κατάλληλων διαδικα-
σιών αξιολόγησης, παρακο-

λούθησης, ελέγχου και υπο-
βολής εκθέσεων που σχετίζο-
νται με διαφορετικές επιλο-
γές διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων κ.ά.

Στη συνάντηση πήραν μέ-
ρος και εκπρόσωποι από τις
Διαδημοτικές Επιχειρήσεις
Απορριμμάτων Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και
Δυτικής Μακεδονίας.
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ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Μείωση εκπομπών

αερίων θερμοκηπίου

Το πρόγραμμα για τη μείωση της
εκπομπής αερίων που συντελούν
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
από τη διαχείριση αποβλήτων,

παρουσιάσθηκε χθες στα Χανιά.

Γ
ια τα οφέλη του νερού ενημερώθη-
καν χθες μαθητές της Β΄ τάξης του
2ου Γυμνασίου Χανίων, οποίοι επι-

σκέφτηκαν τη λίμνη της Αγιάς αλλά και
τη δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη, στο πλαί-
σιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Νερού (22 Μαρτίου 2012), από τη
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σε συνεργα-
σία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δή-

μου Χανίων.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης

πραγματοποιήθηκε στις πηγές υδροδό-
τησης του “Πλατάνου” στην Αγιά, ενώ
το δεύτερο μέρος της πραγματοποιήθηκε
στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης
των Χανίων στον Άη Γιάννη.

Στον αύλειο χώρο του αντλιοστασίου
της Αγιάς οι μαθητές ενημερώθηκαν α-
πό τον Μιχάλη Ζουμαδάκη, βιολόγο, υ-

πεύθυνο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., για τον κύκλο του νερού
και ειδικότερα για τη συνολική λειτουρ-
γία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου
Χανίων, από τις πηγές μέχρι τη βρύση
του σπιτιού μας, με στόχο την απόκτηση
αφενός πολύτιμων γνώσεων και αφετέ-
ρου ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης
της περιβαλλοντικής συνείδησής τους,
ως ποιοτικά εφόδια για τη ζωή τους,
σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών
πόρων.

Στη συνέχεια περπατώντας διά μέσου
του παρόχθιου μονοπατιού γύρω από τη
λίμνη της Αγιάς, έφθασαν στο κεντρικό
σημείο όπου βρίσκονται τα θυροφράγ-
ματα και ελέγχουν τη στάθμη της λίμνης
και ενημερώθηκαν διεξοδικά για τους
σκοπούς και τη χρησιμότητα του τεχνη-
τού οικοσυστήματος - βιοτόπου της λί-
μνης της Αγιάς.

Η τελευταία φάση της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε στην κεντρική δεξα-
μενή υδροδότησης των Χανίων στον Άη
Γιάννη, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν
τόσο για ιστορικά στοιχεία της Δεξαμε-
νής όσο και για τη χρησιμότητα και λει-
τουργία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγ-
χου του δικτύου ύδρευσης του Δήμου
μας, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στον αύ-
λειο χώρο της Δεξαμενής του Άη Γιάννη.

ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ενημέρωση μαθητών

ΣΤΟ Κ.Π.Ε. ΒΑΜΟΥ

Εσπερίδα για το νερό

Ε
σπερίδα ευαισθητοποίησης ενηλίκων διοργανώνει το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας -
Νεάπολης, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Βάμου, στο

πλαίσιο των δράσεων του περιφερειακού δικτύου υγροτό-
πων Κρήτης που συντονίζει το ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπο-
λης, σήμερα στις 5 το απόγευμα, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Νερού (22/03), στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου. 

Το θέμα είναι: “Νερό, μνήμη και προοπτική”. Στόχος της
δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπι-
κής κοινωνίας γύρω από τους υγροτόπους της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου Αποκορώνου. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει:

17:15 – 17:30: Στοχοθεσία της εκδήλωσης, Παπαδογιαν-
νάκη Κων/να, ΚΠΕ Βάμου

17:30 – 18:15: «Οι υγρότοποι του Δήμου Αποκορώνου –
απειλές» Καλούστ Παραγκαμιάν, Μαρία Νοΐδου, Θάνος
Γιαννακάκης βιολόγοι, από το Γραφείο Κρήτης του WWF
Ελλάδος 

18:15 – 18:45: «Καλές πρακτικές στο θεματικό περιφερει-
ακό δίκτυο Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου», Δα-
σκαλάκης Παύλος και Μυλωνάκης Στράτος, ΚΠΕ Ιεράπε-
τρας - Νεάπολης 

18:45 – 19:15: «Τα Περιβαλλοντικά παιχνίδια με θέμα το
νερό», Παπαδογιαννάκη Κων/να, Δεσποτίδου Ελένη, Τσιά-
μη Δανάη, Ματσάγγου Θεανώ, ΚΠΕ Βάμου

19:15 – 19:30: Διάλειμμα - (κέρασμα από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Βάμου)

19:30 – 20:00: «Πολιτιστικές διαδρομές - ο δρόμος του νε-
ρού. Το Οικομουσείο Αγροτικής Ζωής “Κουρητία οδός”,
Βιβιάννα Μεταλληνού, αρχιτέκτων - ιστορικός Περιβάλλο-
ντος, κριτικός Αρχιτεκτονικής, Αναστασία Φρυγανάκη, φι-
λόλογος, πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού “Το Σπίτι των
Κουρητών”, πρόεδρος Ομίλου UNESCO Ρεθύμνου.

20:00 – 20:30: «Σχεδιασμός Δράσεων – Στόχοι. Επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα Δήμου Αποκορώνου για το Περιβάλλον
και την Ποιότητα Ζωής, αναφορικά  με το υδάτινο στοιχείο
του Δήμου. (προστασία, διαχείριση)», Χαριτάκης Μανώλης,
αντιδήμαρχος - υπεύθυνος Περιβάλλοντος του Δήμου Απο-
κορώνου.

20:30 – 21:00: Ερωτήσεις - συζήτηση.

ΣΤΗΝ ΟΑΚ

Σεμινάριο Γαστρονομίας

Σ
εμινάριο κρητικής Γαστρονομίας και Βοτανικής,
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οι-
κολογίας (ΙΘΟ) της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

(ΟΑΚ). Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιήθηκε για τρίτη
συνεχή χρονιά σε συνεργασία με το ιταλικό Πανεπιστήμιο
Γαστρονομικών Επιστημών του Μπρα της Ιταλίας.

Οπως ανακοίνωσε χθες η ΟΑΚ, έλαβαν μέρος 11 φοιτη-
τές (κυρίως Ιταλοί αλλά και Γερμανοί και Ρώσοι) συνοδευ-
όμενοι από την υπεύθυνη του Πανεπιστημίου αυτού κα
Daniela Perini και την κα Αλεξία Μανστραντώνη, ως μετα-
φράστρια. Την ευθύνη της διοργάνωσης από την πλευρά
της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης είχε ο δρ Λουκάς Αν-
δριανός, υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικο-
λογίας του Ιδρύματος. Το όλο εγχείρημα επόπτευσε ο δια-
κεκριμένος καθηγητής Βοτανικής Ζακ Ζαφράν, δωρητής
της ονομαστής Συλλογής του Μουσείου Κρητικών Βοτά-
νων της ΟΑΚ. Οι επιστημονικοί συνεργάτες του Ιδρύματος
κα Εμμανουέλα Λαρεντζάκη και κ. Βασίλειος Μεϊχανετσί-
δης, ενημέρωσαν τους φοιτητές για την ιστορία της Κρήτης
και τις δραστηριότητες της Ακαδημίας, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στο έργο του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολο-
γίας, αλλά και στον σημαντικό ρόλο του Μουσείου Κρητι-
κών Βοτάνων για τη διαφύλαξη της κρητικής χλωρίδας. 

Από την επίσκεψη μαθητών στη λίμνη της Αγιάς.


