
Πάρε και εσύ µέρος στην καταγραφή 

          των θαλασσοπουλιών στην Ελλάδα.

 
    Παρατήρησέ τα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου 

        και στείλε µας τις καταγραφές σου! 

Join us in the census of Greek seabird populations. 

 
           Just record your observations 

                              and send them to us!

Τα πλοία του Οµίλου Attica Group 
ταξιδεύουν στο Αιγαίο 

µαζί µε τα θαλασσοπούλια!
Attica Group’s vessels sail 

in the Aegean Sea with seabirds!
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Βρες το φυλλάδιο 

       παρατήρησης θαλασσοπουλιών 

     στη ρεσεψιόν του πλοίου!
You can find the 

         “birdwatching at sea” leaflet 

     at the reception desk!

Παρατηρήσατε θαλασσοπούλια 
στο ταξίδι σας;   Have you observed 

any seabirds on your trip?4
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Τα ΞΕΦΤΕΡΙΑ 
μαθαίνουν για 
τα Θαλασσο-
πούλια! 

«Όταν τα χελιδόνια 
έφεραν την άνοιξη!»

Παιδικός Διαγωνισμός
Παραμυθιού: «ένα παραμύθι 
για τη Γιάλοβα»
Εύη Χαβελέ

Μια φορά και έναν καιρό ….η παιδική φαντασία ταξίδεψε στη Λι-
μνοθάλασσα της Γιάλοβας και παιδιά, πουλιά, ζώα, νεράιδες και 
δράκοι ανέλαβαν να την προστατεύσουν!

«Το παραμύθι της Γιάλοβας: ένα ταξίδι στον κόλπο του Ναβαρίνου» 
ήταν ο τίτλος του Διαγωνισμού Παραμυθιού που διοργανώθηκε από την 
Ορνιθολογική και την Costa Navarino Foundation στον οποίο δεκάδες 
παιδιά ανταποκρίθηκαν και με ιδιαίτερη ευαισθησία αγκάλιασαν τη Λιμνο-
θάλασσα και τα προβλήματά της. Μέσα από τη φαντασία των παιδιών τα-
ξιδέψαμε σε μέρη μαγικά, γνωρίσαμε φανταστικούς χαρακτήρες, αλλά μας 
δόθηκε και η ευκαιρία να δούμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τις απειλές 
αλλά και τις λύσεις της περιοχής με άλλη ματιά. 
Οι ιστορίες των παιδιών μας κάνουν αισιόδοξους για να συνεχίσουμε τις 
προσπάθειές μας στη συγκεκριμένη περιοχή και ελπίζουμε ότι ακόμη και 
στον πραγματικό κόσμο το «παραμύθι» μας θα έχει ευτυχισμένο τέλος!
Περισσότερες πληροφορίες για τα παραμύθια, αλλά και για τους νικητές, 
μπορείτε να βρείτε εδώ: www.navarinotale.com  

«Πετούν δίπλα σου! Δες τα!»
Πέρη Κουράκλη

Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη μια σειρά εκδηλώσεων υπό τον τίτ-
λο «Πετούν δίπλα σου! Δες τα». Με παρόμοιο τίλτο: «Aren’t Birds 
Brilliant» εκδηλώσεις τέτοιου είδους διοργανώνονται σε άλλες 9 

ευρωπαϊκές χώρες από τους BirdLife εταίρους εδώ και 4 χρόνια (Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, Νορβηγία, Πολωνία, Δανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, 
Αυστρία και Ουγγαρία) και στοχεύουν στη ενημέρωση αλλά και ευαισθη-
τοποίηση των κατοίκων μιας περιοχής στην παρατήρηση άγριων πουλιών 
(birwatching) που ζουν δίπλα μας και στην ενίσχυση της Οργάνωσης. 
Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος με 5 στατικές εκδη-
λώσεις (σε σημείο με ποικίλη ορνιθοπανίδα με τηλεσκόπιο και κιάλια - 
αλληλεπίδραση με περαστικούς) και μία κινητική εκδήλωση (περίπατος με 
κιάλια και τηλεσκόπια – αποκλειστικά για μέλη). Μία από τις εκδηλώσεις 
ήταν σε συνδιοργάνωση με το Γραφείο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από το φθινόπωρο θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος με περισσότερες ιδέες και 
δράσεις!
Αν σας ενδιαφέρει η παρατήρηση πουλιών, αλλά και οι περίπατοι, παρα-
καλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Θεσσαλονίκης (2310 244245, 
thess@ornithologiki.gr).

Ταξιδεύοντας 
με τα θαλασσοπούλια 
στο Αιγαίο
Ρούλα Τρίγκου

Έχοντας ως 
υποστηρικτή 
των δράσε-

ων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης 
του Προγράμμα-
τος LIFE για τα 
θαλασσοπούλια 
τον Όμιλο 
Attica Group 
που περιλαμ-
βάνει τις ακτοπλοϊκές 
εταιρείες Blue Star Ferries
και Superfast Ferries, από φέτος το καλοκαίρι όλα τα πλοία 
του Ομίλου που ταξιδεύουν στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα 
και την Κρήτη θα έχουν διαθέσιμο για το επιβατικό κοινό ενη-
μερωτικό υλικό για τα θαλασσοπούλια, τις δράσεις του Προ-
γράμματος και τη σημαντικότητα του νησιωτικού και θαλάσσι-
ου χώρου του Αιγαίου. 

Ταξιδεύοντας στο αρχιπέλαγος μαζί με τα θαλασσοπούλια, 
οι επιβάτες των πλοίων του Ομίλου έχουν την ευκαιρία να 
παρατηρήσουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής του πλοίου 
τα πελαγικά θαλασσοπούλια του Αιγαίου (Αρτέμηδες, Μύχους 
και -με αρκετή τύχη!- Υδροβάτες) και πλησιάζοντας προς τον 
παράκτιο χώρο Αιγαιόγλαρους, Ασημόγλαρους και Θαλασσο-
κόρακες. Χρησιμοποιώντας το φυλλάδιο παρατήρησης θα-
λασσοπουλιών που είναι διαθέσιμο στη ρεσεψιόν του πλοίου, 
οι επιβάτες θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα θαλασσοπού-
λια, αλλά και να συμβάλλουν οι ίδιοι στην καταγραφή του 
πληθυσμού τους στην Ελλάδα συμπληρώνοντας και αφήνο-
ντας την ειδική φόρμα καταγραφής στη ρεσεψιόν του πλοί-
ου ή καταχωρώντας τις παρατηρήσεις τους στην ιστοσελίδα:
www.ornithologiki.gr/seabirds.

Αν ταξιδέψετε με κάποιο πλοίο της Blue Star Ferries και 
Superfast Ferries, δώστε μια ξεχωριστή νότα στη διαδρομή 
σας παρατηρώντας τα θαλασσοπούλια και συμβάλλοντας 
ενεργά στην καταγραφή του πληθυσμού τους στις ελληνικές 
θάλασσες!
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Tα πουλιά και τα προστατευόµενα είδη της Λιµνοθάλασσας της Γιάλοβας
στη Μεσσηνία, περιµένουν να γράψεις εσύ το παραµύθι τους. 

∆ήλωσε συµµετοχή στο

Χορηγοί επικοινωνίας:  

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων

Με την υποστήριξη: 
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Έκθεση και βράβευση 
των έργων του 14ου 
Πανελλήνιου Μαθη-
τικού Διαγωνισμού 
Κατασκευής Φωλιάς 
για Πουλιά. Διοργα-
νωτής:
2ο ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου
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16.646 
επισκέπτες 
κατέγραψαν οι 
εθελοντές μας 
μία Κυριακή
στο Πάρκο
«Α. Τρίτσης»
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6ος Αττικός 
Αγώνας 
Παρατήρησης 
Πουλιών
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Τριήμερο εκδηλώσεων 
Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης που διοργάνωσε 
το Γραφείο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης της 
Γ’ Διεύθυνσης Αθήνας
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