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If you can't read me click here 

Οι φάλαινες, τα δελφίνια και η κλιματική αλλαγή
Οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι
φώκαινες αντιμετωπίζουν σοβαρές
απειλές από την κλιματική αλλαγή,
σύμφωνα με την αναφορά που μόλις
κυκλοφόρησε από το WWF και την
Εταιρεία Προστασίας Φαλαινών και
Δελφινιών (WDCS) εν όψει της 59ης
συνάντησης της Παγκόσμιας
Επιτροπής Φαλαινοθηρίας.
Η αναφορά – Whales in hot water? —
τονίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής

αλλαγής στα κητώδη. Οι επιπτώσεις αυτές κυμαίνονται από αλλαγές στη θερμοκρασία της
θάλασσας και στην αλμυρότητα του θαλασσινού νερού μέχρι την αύξηση της στάθμης της
θάλασσας, την απώλεια των παγωμένων πολικών βιοτόπων και την μείωση των πληθυσμών
του krill –ενός μικροσκοπικού είδους που μοιάζει με γαρίδα και αποτελεί την κύρια τροφή
πολλών φαλαινών– σε σημαντικές περιοχές. Η επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή έρχεται να
προστεθεί στις καταστροφικές συνέπειες άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η
χημική μόλυνση και ο θόρυβος, οι συγκρούσεις με πλοία και ο αιχμαλωτισμός τους σε δίχτυα
ψαράδων, που στο σύνολο τους ευθύνονται για τον θάνατο περίπου 1000 κητωδών την
ημέρα.
Όπως δήλωσε ο Mark Simmonds, επιστημονικός διευθυντής του WCDS "οι φάλαινες, τα
δελφίνια και οι φώκαινες έχουν μια σχετική ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές στο
περιβάλλον τους αλλά ο ρυθμός αλλαγής του κλίματος είναι τόσο ταχύς που πιστεύουμε ότι
πολλοί πληθυσμοί θα είναι ευάλωτοι στις αλλαγές."
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αυτή τη στιγμή
είναι πιο έντονες στην Αρκτική και την Ανταρκτική. Πέρα
από τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει η μείωση
του στρώματος πάγου στα κητώδη που ζουν ή τρέφονται
στα παγωμένα νερά των πόλων, η μείωση αυτή θα έχει
και έμμεσες επιπτώσεις καθώς στις περιοχές αυτές θα
αυξηθούν ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η
ναυσιπλοία, η εξόρυξη πετρελαίου και οι στρατιωτικές
δραστηριότητες σε μέχρι τώρα ανέπαφες περιοχές της Αρκτικής με αυξημένο κίνδυνο πετρε-
λαιοκηλίδων, συγκρούσεων με τα κητώδη και φυσικά θόρυβο.
Το WWF και το WCDS ζητούν από τις κυβερνήσεις τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών
CO2 τουλάχιστον κατά 50 % μέχρι τα μέσα του αιώνα. Καλούν επίσης την Παγκόσμια
Επιτροπή Φαλαινοθηρίας να υποστηρίξει την έρευνα για τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στα κητώδη, να αναπτύξει διαχειριστικά σχέδια εν όψει των κλιματικών αλλαγών και
να εντείνει τις προσπάθειες προστασίας τους.
Πηγή: http://www.panda.org/news_facts/newsroom/index.cfm?uNewsID=102980

Το Πάντα συμβουλεύει...
…τον τελευταίο μήνα των καλοκαιρινών διακοπών μας, να μην
ξεχνάμε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να αποφύγουμε μια πιθανή
θερμοπληξία.
? Μειώνουμε τις κινήσεις μας και αποφεύγουμε τη βαριά σωματική
εργασία 
? Παραμένουμε σε εσωτερικούς χώρους όσο πιο πολύ μπορούμε.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας κατεβάζουμε την τέντα και κλείνουμε τα
παντζούρια γιατί μειώνετε έτσι η ζέστη που έρχεται μέσα στο σπίτι. 
? Οι ανεμιστήρες δεν κρυώνουν τον αέρα, αλλά βοηθούν στη
γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα χαμηλώνοντας έτσι τη θερμοκρασία
του σώματος. Άλλωστε καταναλώνουν πολύ λιγό-τερη ενέργεια και
είναι πολύ πιο φιλικοί προς το περιβάλλον σε σχέση με το air
condition.
? Φοράμε ελαφρά ρούχα, άνετα και ανοιχτόχρωμα. Τα
ανοιχτόχρωμα ρούχα αντα-νακλούν μερική από την ακτινοβολία του
ηλίου. 
? Αν πρέπει να είμαστε στο ύπαιθρο, προστα-τεύουμε το πρόσωπο
και το κεφάλι φορώντας καπέλα με μεγάλο γείσο και γυαλιά ηλίου. 
? Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο. Το κάψιμο από τον ήλιο
μειώνει την ικανότητα του δέρματος να διατηρηθεί δροσερό. 
? Ξεκουραζόμαστε αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον οργανισμό
μας να δροσίσει το σώμα φυ-σιολογικά από μόνο του. 
? Πίνουμε αρκετό δροσερό νερό -όχι παγωμένο- σε τακτά χρονικά
διαστήματα ακόμα και αν δεν διψάμε. Το σώμα χρειάζεται νερό για
να διατη-ρείται σε φυσιολογική θερμοκρασία.

Μέχρι 12/8 - 5η Γιορτή Παραμυθιών, με θέμα το "Το Λάλον

Το Πάντα…σκέφτεται…
…το e-mail που διάβασε τον προηγούμενο μήνα για την καταστροφή της Πάρνηθας και δεν μπορούσε
παρά να το μοιραστεί μαζί σας…
"Σε έβλεπα και μάτωνε η ψυχή μου. Μάτωνε και το φεγγάρι
από ψηλά, που σε έβλεπε να σβήνεις. Να υπομένεις
καρτερικά το μαρτύριο σου σαν μια άλλη Ζαν ντ’ Άρκ.

http://www.wwf.gr/newsletter/latest
http://www.panda.org/news_facts/newsroom/index.cfm?uNewsID=102980
http://www.e-mythos.eu/gr/
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Ύδωρ".
......................................................................................... ........................
Μέχρι 18/8 – "Καθρέφτης μιας ζωής",  αναδρομική έκθεση
φωτογραφίας του Αντρέ Κερτέζ, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
......................................................................................... .......................
25-31/8 - 6η Θεατρική Καλοκαιρινή  Κατασκήνωση-Σεμινάριο στις
Σπέτσες.
 ......................................................................................... .......................
Μέχρι 29/8 – Φεστιβάλ Θάσου 2007, εκδηλώσεις σε  όλο το νησί.
......................................................................................... .......................
Μέχρι 15/9 – 13ο Φεστιβάλ της Σύμης
 ......................................................................................... .......................
Μέχρι 16/9 - 1ο Φεστιβάλ του Αττικού Άλσους, πληροφορίες,  τηλ:
210 3621601.
......................................................................................... .......................
Μέχρι 30/9 - Έκθεση μαθητών γυμνασίου, με πρωτότυπα
ζωγραφικά έργα, μακέτες και κατασκευές, στο Κτίριο Περι-
βαλλοντικής Πληροφόρησης του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος

Ζήτησες βοήθεια και στην αρνηθήκαμε. Εσύ που μας έδινες
τόσα χρόνια απλόχερα τα πάντα, ζήτησες μια φορά κάτι και
στο αρνηθήκαμε. Σε θυσιάσαμε για να μη μείνουμε μια μέρα
χωρίς ρεύμα. Δυο γενιές παλεύεις για να μεγαλώσεις και
εμείς σε ανταλλάξαμε για μια βραδιά δικιά μας με
κλιματιστικό και μερικές ψήφους.
Εσύ δεν μας γύρισες ποτέ την πλάτη. Πάντα μας προστάτευες, πάντα μας χάριζες τη ζωή, τη χαρά, μας
έκανες να ξεχνάμε τη καθημερινότητα. Και εμείς σε σκοτώσαμε σε ένα βράδυ. Το βράδυ που πέθανε το
Δάσος. Το βράδυ που χιόνισε κατακαλόκαιρο. Ένα χιόνι καυτό, βρώμικο, πεθαμένο. Αφήνοντας τη
τελευταία σου πνοή, μας το έστειλες όπως έκανες τόσους χειμώνες, μόνο που τώρα δεν έφερνε ζωή, δεν
έφερνε χαρά, έφερνε θάνατο. Τετέλεστε μας είπες και έκλεισες τα μάτια. Και σίγουρα εκεί ψηλά, γιατί εκεί
θα πάς αφού είσαι αγνό και αμόλυντο, σίγουρα θα λυπάσαι γιατί δεν θα μπορείς πια να μας δώσεις τη
χαρά. Αντίο φίλε. Μακάρι να’ χα πιο πολλά δάκρυα, να γίνονταν βροχή και να σε έσωζαν. Είμαι όμως
τόσο μικρός. Τόσο μικρός μπροστά στο μεγαλείο σου.
Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα για σένα. Υπόσχομαι όμως να κάνω κάτι για τα παιδιά σου. Να τα
προστατεύω όπως μπορώ και κάποτε όταν θα μεγαλώσουν να με δεχτούν σα φίλο, όπως έκανες και εσύ.
Αντίο καλέ μου φίλε. Δε θα ξεχάσω ποτέ το χθεσινό βράδυ. Το βράδυ που πέθανε το Δάσος…
Ο φίλος σου,   Δημήτρης"

Η στήλη των εθελοντών

"Ξεκίνησα να δουλεύω
εθελο-ντικά χωρίς να
ξέρω τι ακριβώς θέλω
να κάνω, θα
μπορούσα να πω
τυχαία. Όσο διάστημα
όμως είμαι εδώ
πιστεύω όλο και

περισσότερο ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Συνεργάζομαι
με το τμήμα που έχει αναλάβει την "επικίνδυνη
αποστολή" της εξοικονόμησης πόρων και ενώ στην
αρχή ήμουν πολύ διστακτική τώρα δεν μπορώ να
ξεκολλήσω!
Συμμετέχω στις εκδηλώσεις και τις εκστρατείες του
WWF Ελλάς γιατί εκτιμώ τους ανθρώπους του και το
έργο που έχουν αναλάβει. Αγαπούν αυτό που κάνουν
και αξίζουν κάθε υποστήριξη στις δράσεις και τις
πρωτοβουλίες τους.
Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν
είναι κάτι γενικό και απροσδιόριστο. Είναι υπόθεση
όλων μας και όλοι μπορούμε να προσφέρουμε αν
αλλάξουμε κάποιες μικρές, καθημερινές μας
συνήθειες, αν προσπαθήσουμε να ζήσουμε λίγο πιο
αρμονικά με τη φύση.
Η αυθόρμητη συμμετοχή στην συγκέντρωση του
Συντάγματος για τη τραγική καταστροφή στην
Πάρνηθα δείχνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος
απασχολεί πολύ περισσότερους ανθρώπους από ότι
φανταζόμαστε.
Η οικολογική ευαισθησία δεν είναι μόδα, είναι τρόπος
επιβίωσης και μάλιστα ο μόνος που έχουμε".
Μαρίνα Καραγεώργου, 39 ετών.

Το Πάντα διαβάζει…
Ο θρύλος του Μεγαλέξανδρου έχει
εμπνεύσει πολλά μυθιστορήματα για
παιδιά και εφήβους. Η ιδιοφυΐα και
το σθένος του μεγάλου στρατηλάτη,
οι μεγάλες μάχες, η κατάκτηση της
Ανατολής, και μάλιστα της θρυλικής
Βαβυλώνας και της Περσέπολης…
όλα τα συστατικά για ένα
περιπετειώδες αφήγημα
προσφέρονται εν αφθονία. "Ένα
κουκούτσι στον στρατό του
Μ.Αλεξάνδρου", όμως, τι  ηρωικό
μπορεί να έχει; Ο Παντελής
Σταματελόπουλος διαλέγει μια άλλη
οπτική γωνία του αλεξανδρινού
έπους. Ο Φιλόλαος είναι ορκισμένος
εχθρός των Μακεδόνων και του
βασιλιά Αλέξανδρου. Έχει δει την
άλλοτε κραταιά πατρίδα του, τη
Θήβα, να σωριάζεται σε ερείπια και
τους γονείς κι όλη του την οικογένεια
να αφανίζεται μπροστά στα μάτια
του από τον μακεδονικό στρατό. Ο
ίδιος πουλιέται δούλος στο
"Εσπερία", ένα εμπορικό καράβι
που οργώνει τη Μεσόγειο. Το όνειρό
του είναι να πάρει εκδίκηση για το
κακό που βρήκε τον ίδιο και την
πατρίδα του. Τα χρόνια περνούν, ο
Αλέξανδρος κερδίζει μάχες αλλά οι
Πέρσες δεν έχουν ακόμη ηττηθεί.
Υπάρχει ελπίδα. Χάρη στις
ικανότητές του ο Φιλόλαος
καταφέρνει να πάρει τη ζωή στα
χέρια του και να βρεθεί στο πεδίο
της μάχης. Φευ, όμως, από ένα
γύρισμα της τύχης βρίσκεται στο
πλευρό των Μακεδόνων! Πως θα
αντιδράσει όταν βρεθεί τελικά
πρόσωπο με πρόσωπο με τον

Το Πάντα μαγειρεύει…
...χορτοφαγικό μουσακά! Είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά ελαφρύ,
θρεπτικό, και πολύ εύγεστο γαλακτοχορτοφαγικό φαγητό…και
συστήνεται για μεσημεριανό φαγητό μόνο!
Υλικά (για 10 μερίδες): 1200 γρ πατάτες, 1000 γρ μελιτζάνες, 250
γρ. μανιτάρια, 500 γρ. ντομάτες ώριμες, 300 γρ. κρεμμύδια, 1
ματσάκι μαϊντανό, 1 μοσχοκάρυδο, 1κ.γ. αλάτι, λίγο πιπέρι, 1500
γρ γάλα, 100 γρ βούτυρο, 3 κρόκοι αυγών, 8 κ. σ. αλεύρι, 20 κ. σ.
τριμμένη μυζήθρα ή κεφαλοτύρι.
Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε ροδέλες. Τις βράζουμε
λίγη ώρα σε ελάχιστο νερό, μέχρι να μαλακώσουν. Καθαρίζουμε τις
μελιτζάνες και τις κόβουμε ροδέλες. Τις στρώνουμε σε ένα ταψί
αλειμμένο με λίγο βούτυρο και τις ψήνουμε στο γκριλ 15΄από κάθε
πλευρά (σύνολο 30΄), μέχρι να μαλακώσουν.
Κόβουμε και πολτοποιούμε τα μανιτάρια στο μπλέντερ μέχρι να
γίνουν πουρές. Προσθέτουμε τις ντομάτες αποφλοιωμένες και το
μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα ρίχνουμε
σε κατσαρόλα μαζί με το μίγμα μανιταριών-ντομάτας-μαϊντανού και
το μοσχοκάρυδο τριμμένο. Τ’ αφήνουμε να βράσουν για ?-1 ώρα,
μέχρι να συρρικνωθεί το μίγμα και να μαλακώσουν τα κρεμμύδια.
Βράζουμε σε άλλη κατσαρόλα το γάλα και προσθέτουμε το βούτυρο
και το αλεύρι ανακατεύοντας
συνεχώς. Όταν πήξει το
κατεβάζουμε από τη φωτιά και
προσθέτουμε τους κρόκους αυγών
και η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη!
Αλείφουμε ένα ταψί με βούτυρο και στρώνουμε με τη σειρά τις
πατάτες, μία λεπτή στρώση μπεσαμέλ, τριμμένη μυζήθρα, τις
μελιτζάνες, ξανά λίγη μπεσαμέλ και μυζήθρα. Από πάνω το μίγμα
μανιταριών, ένα χοντρό στρώμα μπεσαμέλ και αρκετή μυζήθρα.
Ψήνουμε αρκετά (3/4 περίπου) μέχρι να στεγνώσει το φαγητό,
χωρίς να ξεροψηθεί. Καλή όρεξη!

http://www.cycladic-m.gr/gr_version
http://www.theatroedu.gr/
http://www.symi.gr/main.php?id=programma
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μεγάλο του εχθρό;
Μια άλλη όψη του αλεξανδρινού
κόσμου και της ελληνικής
αρχαιότητας ξεδιπλώνεται μέσα από
την αριστοτεχνική πλοκή. Η δουλεία,
η θέση της γυναίκας, η σκληρή ζωή
της υπαίθρου, τα μίση μεταξύ των
Ελλήνων, η ευκολία της
μεταπήδησης στο αντίπαλο
στρατόπεδο, ο πόνος του πολέμου.
Ένας διόλου ιδανικός κόσμος μέσα
από τον οποίο όμως λάμπει τελικά η
προσωπικότητα και το όραμα του
Αλέξανδρου.
Καταπληκτικές περιγραφές όψεων
του αρχαίου βίου (όπως η
στρατηγική και τρόπος μάχης του
μακεδονικού στρατού, η ναυσιπλοΐα,
τα Παναθήναια, το δουλεμπόριο).
Για εφήβους αλλά και ενήλικες που
διατηρούν άσβεστο τον φιλομαθή
και περιπετειώδη έφηβο μέσα τους!
Από τις εκδόσεις Κέδρος.

Το Πάντα τοιχο-γραφεί...

 
"Συμμετέχω, Συμμετέχεις, Συμμετέχει, Συμμετέχουμε,

Συμμετέχετε, Αποφασίζουν"
(οδός Σινώπης, Αθήνα)

Το Πάντα περιμένει να του στείλετε συνθήματα που είδατε ή βγάλατε φωτογραφία εσείς από
τοίχους!

 
Το Πάντα κάνει "κλικ"…

Στην ιστο-σελίδα
της SAPT Hellas
όπου μπο-ρείτε να
ενη-μερωθείτε για
την Εκστρα-τεία
Ενημέρωσης σε
σχολεία, τους

Σκύλους Θεραπευτικής Επαφής αλλά και για την
Υιοθεσία Σκύλων-Συντρόφων. Επίσης, μπορείτε να
βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την σχέση
ανθρώπου-σκύλου και το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων.

Το Πάντα συναντά τους
μεγάλους στοχαστές…

"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: εγώ,
εγώ μονάχος μου έχω χρέος να
σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ

φταίω."

Νίκος Καζαντζάκης

Το Πάντα ρωτάει...

Θα λέγατε ότι η καταπάτηση των  δασών
στην Ελλάδα από πολίτες ή φορείς:
• Τιμωρείται τις 
  περισσότερες φορές.
• Τιμωρείται κάποιες
   φορές.
• Σχεδόν ποτέ δεν τιμωρείται.

Απαντήστε μας στο  www.wwf.gr
Ξέρετε
ότι...
Το αποτύπωμα
της μύτης ενός
σκύλου
χρησιμοποιείται

για την αναγνώρισή του, όπως το
δακτυλικό αποτύπωμα στους
ανθρώπους.
 

To Πάντα ταξιδεύει…
…στη γη της Ιθάκης... Όταν το
καράβι πλησίασε αρκετά τον
Πισαετό, το είδα κι από κοντά ότι
ήταν αλήθεια. Το πράσινο χαλί
απλώνεται απ’ την κορυφή ως τα
"νύχια". Γλύφει τη θάλασσα κι
αγγίζει τον ουρανό. Η έκπληξη
όμως του τόπου τούτου ήταν
άλλη. Το χαλί είναι ενιαίο στο
μάτι, δεν σπάει σχεδόν πουθενά.

Η φωτογραφία του μήνα...   

http://www.wwf.gr/
http://www.sapt.gr/
http://www.wwf.gr/
SAPT Hellas
Rectangle
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