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Σσόλια!

…ζαο θέξλεη όια ηα λέα από ηε Βόξεηα Διιάδα
γηα ηα πνπιηά ηεο πεξηνρήο θαζώο επίζεο θαη
ζπλαθή δεηήκαηα κε απηά. Σν newsletter εθδίδεηαη
ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά θαη δηαλέκεηαη κέζσ
e-mail. Δπίζεο, ηα θέληξα πιεξνθόξεζεο
εθηππώλνπλ αληίηππα θαη ηα δηαλέκνπλ ζηνπο
επηζθέπηεο.

Θα ζέιακε λα δεηήζνπκε ηελ γλώκε ζαο γηα θάπνηα
ζέκαηα ηνπ newsletter, γηα ηα νπνία δεηνύκε ηελ
ππνζηήξημε ζαο. Δκείο δηαλέκνπκε δσξεάλ απηό ην
newsletter ρσξίο λα δεηνύκε θάπνηα ζπλδξνκή,
αιιά πξαγκαηηθά ζα εθηηκνύζακε θάπνηα ζρόιηα
ζαο. Έλα ζύληνκν απαληεηηθό email κε ηηο ζθέςεηο
ζαο γηα ην πώο επηζπκείηε λα εμειηρηεί ην Birdwing
ζα ήηαλ ηδηαίηεξα πνιύηηκν γηα καο.

Διπίδνπκε λα καο ζπγρσξέζεηε γηα ηελ κηθξή
θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο ηεύρνπο,
ην νπνίν δελ είλαη ηόζν πιήξεο όζν ζα
επηζπκνύζακε. Ζ αηηία γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή
νθείιεηαη ζηελ ελαζρόιεζή καο κε ηε ζπγγξαθή
ηεο θαηλνύξηαο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ καο(δείηε
παξαθάησ). αο ππνζρόκαζηε όκσο ην επόκελν
αλνημηάηηθν newsletter λα είλαη πην πιήξεο θαη πην
ιεπηνκεξέο.

αο παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε ζηελ ζειίδα 5 θαη
λα καο απνζηείιεηε ηηο ζθέςεηο ζαο. Πνιιέο
επραξηζηίεο, όπσο πάληα, γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα
ηελ ειιεληθή νξληζνπαλίδα θαη γηα ηελ ππνζηήξημε
ζαο.

Ποιο είναι ηο νικηηήπιο
εξώθςλλο?

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνύ
αζρνιεζήθακε επηζηακέλα κε ηε ζπγγξαθή ηεο
δεύηεξεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ «Παξαηήξεζε
πνπιηώλ ζηε Βόξεηα Διιάδα».
Ζ
έθδνζε
απηή
είλαη
πεξηζζόηεξν ιεπηνκεξήο θαη
απνηειεί ηνλ θαξπό κίαο
ζεηξάο
ηαμηδηώλ,
πνιιώλ
κεηξήζεσλ, ζύληαμεο ραξηώλ,
ζπγγξαθήο θαη ειέγρνπ. Γηα
ηελ επηινγή ηνπ εμσθύιινπ
θαιέζακε ηα κέιε καο λα
ςεθήζνπλ. Πεξηζζόηεξα από 150 κέιε ςήθηζαλ
θαη δύν εμώθπιια έιαβαλ ζρεδόλ ηηο ίδηεο
ςήθνπο. Αλαθαιύςηε ζηελ ζειίδα 3 πνην
εμώθπιιν θέξδηζε.
Γείηε ζηην ζελίδα 3 για πεπιζζόηεπερ
πληποθοπίερ και ενημεπωθείηε πωρ μποπείηε
να παπαγγείλεηε ηην νέα έκδοζη.
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Steve και Hilary

info@birdwing.eu

Γωπεέρ ξενοδοσείων
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ηδηνθηήηεο
θάπνησλ μελνδνρείσλ γηα ηηο δσξεέο ηνπο.
πγθεθξηκέλα επραξηζηνύκε ηνπο ηέξγην θαη Φίιε
από ην μελνδνρείν Βηγιάηνξα, Άλσ Πνξξόηα, θνληά
ζηελ Κεξθίλε (www.viglatoras.com), ηνλ Μάθε
Εεθθίδε από ην μελνδνρείν Κπβέιε ζην ρσξηό
Καξπόθπην ζηε βόξεηα πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ
(www.kyveli-hotel.gr), ηελ Νεθηαξία Νάζηνπ από
ην μελνδνρείν Nastou View, Άλσ Πνξξόηα, θνληά
ζηελ Κεξθίλε (www.nastouview.gr) θαη ην
μελνδνρείν Πέηξηλνο Λόθνο θνληά ζηε Μάλδξα,
Πόξην Λάγνο (www.petrinoslofos.gr).
αο επραξηζηνύκε όινπο!!!
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Φθινοπωπινή μεηανάζηεςζη
Σν θζηλόπσξν απηό παξαηεξήζεθαλ θάπνηα ζπάληα είδε
ζηε Βόξεηα Διιάδα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη
Ρσζόηξπγγαο (Xenus cinereus), Κόθθηλνο Φαιαξόπνδαο
(Phalaropus fulicarius), Δξζξόιαηκνο Φαιαξόπνδαο (Ph.
lobatus) (ζηε πεξηνρή Αμηνύ- Αιηάθκνλα-Λνπδία). ην
Γέιηα ηνπ Έβξνπ ην πξόγξακκα δαθηπιίσζεο
απνθάιπςε ηελ παξνπζία Κεπνηζηξνβάθνπ (Sylvia
borin), Πνηακνηξηιηζηή (Locustella fluviatilis) θαη
Γαιαδνιαίκε (Luscinia svecica), πνιιέο Υαιθόθνηεο
(Plegadis falcinellus) (616), Ρνδνπειεθάλνπο (Pelecanus
onocrotalus) (550) θαη Καζηαλόπαπηεο (Tadorna
ferruginea) (30).
ηε ιίκλε Κεξθίλε είρακε κία αζπλήζηζηε παξαηήξεζε
ελόο όξληνπ (Gyps fulvus), ην νπνίν δπζηπρώο κεηά από
ηέζζεξηο εκέξεο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή έπεζε πάλσ
ζε ειεθηξνθόξα θαιώδηα θαη ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα.
ηηο 25 Οθησβξίνπ θαηακεηξήζεθαλ 3220 θνηληθόπηεξα
(Phoenicopterus ruber), 134 ρνπιηαξνκύηεο (Platalea
leucorodia), 68 αζπξνκέησπεο ρήλεο (Anser albifrons),
33 λαλόρελεο (A. erythropus), 14 ζηαρηόρελεο (A. anser),
1000 αξγπξνπειεθάλνη (Pelecanus crispus), 1520
αβνθέηεο (Recurvirostra avosetta), 12 ζηηθηαεηνί (Aquila
clanga), 2 θξαπγαεηνί (A. pomarina). Σνλ Ννέκβξην
παξαηεξήζεθαλ 187 αζπξνκέησπεο ρήλεο (Anser
albifrons), 58 λαλόρελεο (A. erythropus), 15 ζηαρηόρελεο
(A. anser) θαη δηάθνξα αξπαθηηθά όπσο 2 ζαιαζζαεηνί
(Haliaeetus albicilla), 8 ζηηθηαεηνί (Aquila clanga), 1
θξαπγαεηό (A. pomarina) θαη 2 πεηξίηεο (Falco
peregrinus).

Δςσαπιζηίερ για ηην
καηαζκεςή ηων πλωηών
εξέδπων
Χο εθπξόζσπνη ηνπ Birdwing ιάβακε ην παξαθάησ
επραξηζηήξην ειεθηξνληθό κήλπκα από ηνλ πξόεδξν
ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο θαη
ζεσξήζακε ζσζηό λα ην παξαζέζνπκε γηα εζάο πνπ
πξνζθέξαηε ηα ρξήκαηά ζαο θαη αγνξάζαηε ην βηβιίν
καο. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ επηηπρία πνπ είρε ε
θαηαζθεπή ηεο πισηήο εμέδξαο κε ηελ αλαπαξαγσγή
14 δεπγαξηώλ πνηακνγιάξνλσλ (Sterna hirundo)
ειπίδνπκε όηη ζα κπνξέζνπκε λα πξνζθέξνπκε
πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ζην κέιινλ γηα ηελ θαηαζθεπή
θαη άιισλ εμέδξσλ.
Κεξθίλε, 17-11-2010,
Αγαπεηνί θ.Mills θαη θ. Koll,
Δθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Λίκλεο Κεξθίλεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ
επραξηζηίεο γηα ηε δσξεά ζαο γηα ηελ θαηαζθεπή πισηήο
εμέδξαο γηα πνηακνγιάξνλα (Sterna hirundo), ε νπνία
εγθαηαζηάζεθε ζην Μαλδξάθη, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ
πνιύηηκε βνήζεηα ζαο ζηελ έθζεζε Birdfair ζηελ Αγγιία.
Διπίδνπκε ζηε κειινληηθή ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο καο.
Μπνξείηε λα ππνινγίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο γηα ην έξγν ζαο.
Αξηέκηνο Υαηδεαζαλαζίνπ
Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Κεξθίλεο

Νέα από ηον Αξιό
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Αμηνύ- Λνπδία- Αιηάθκνλα
πξνζέθεξε δσξεάλ πεξηεγήζεηο ζην Δζληθό Πάξθν. Οη
πεξηεγήζεηο απηέο μεθίλεζαλ ηνλ Οθηώβξην κε ζθνπό ηελ
πξνζέγγηζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ην θπζηθό
πεξηβάιινλ ηνπ Πάξθνπ. Ζ πεξηήγεζε πεξηιακβάλεη
κεηαθίλεζε κε minibus ζπλνδεία μελαγνύ ζηε
ιηκλνζάιαζζα Καινρσξίνπ, θαηά κήθνο ηνπ Γαιιηθνύ
πνηακνύ θαη ζην δέιηα.
Ζ αληαπόθξηζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ
πνιύ κεγάιε ελώ ππήξμαλ ζπκκεηνρέο θαη από ην
Αηγίλην, ηε Βέξνηα, ηελ Καηεξίλα θαη άιιεο πόιεηο. Ζ
ζπκκεηνρή ήηαλ ηόζν κεγάιε ώζηε κέζα ζε ιίγεο κέξεο
όιεο
νη
ζέζεηο
γηα
ηνπο
επόκελνπο
κήλεο
ζπκπιεξώζεθαλ. Τπάξρεη πξνγξακκαηηζκόο γηα λα
ζπλερηζηεί ε πξσηνβνπιία απηή θαη ηελ επόκελε ρξνληά
έηζη ν Φνξέαο πξνζθαιεί όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
λα ζηείινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
(www.axiosdelta.gr).
Σν ελδηαθέξνλ απηό είλαη ηδηαίηεξα επράξηζην θαη
απνδεηθλύεη ηελ λέα ηάζε ησλ αλζξώπσλ ησλ αζηηθώλ
πεξηνρώλ πνπ δνπλ θνληά ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη
αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο. Δπηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ
πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη απνιακβάλνπλ ηελ νκνξθηά
πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. «Ήηαλ γηα καο κία πνιύ
επράξηζηε έθπιεμε» δήισζε ε ππεύζπλε δεκνζίσλ
ζρέζεσλ ηνπ Φνξέα, Λία Παπαδξάγθα.
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Γιοπηή ποςλιών 2010
Ο ειηόινπζηνο θαηξόο πνπ επηθξαηνύζε θέηνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο πνπιηώλ ζηελ Νέα
Αγαζνύπνιε ζπλεηέιεζε ζηε κεγάιε επηηπρία ηεο.
Πνιιά παηδηά ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη
ζηα πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, πξνζέθεξαλ ηε
βνήζεηα ηνπο ζηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία
θαη παξαηήξεζαλ ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο.
Ζ γηνξηή πνπιηώλ δηνξγαλώλεηαη θάζε πξώηε Κπξηαθή ηνπ
Οθησβξίνπ ζην παξαηεξεηήξην
ηεο Νέαο Αγαζνύπνιεο από ην
Φνξέα
Γηαρείξηζεο
ΑμηνύΛνπδία- Αιηάθκνλα θαη ηελ
Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία
κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ
Μεζώλεο. Ζ γηνξηή απηή είλαη
εηήζηα θαη ιακβάλεη ρώξα ζε 24
επξσπατθέο
ρώξεο
θαη
ζπληνλίδεηαη από ηνλ νξγαληζκό
Birdlife International.
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Παπαηήπηζη ποςλιών ζηη
Βόπεια Δλλάδα- δεύηεπη
έκδοζη
Ζ εμέιημε ηεο ςεθνθνξίαο ήηαλ αλαπάληερε θαζώο
ηα εμώθπιια 1 θαη 2 έιαβαλ ζρεδόλ ηνλ ίδην αξηζκό
ςήθσλ θαη κόλν ζην ηέινο ην εμώθπιιν 1
θαηόξζσζε λα θεξδίζεη.
Ζ ςεθνθνξία:

Φήθνη:

76

71

21

Διπίδνπκε όηη εζείο πνπ ςεθίζαηε ηα άιια δύν
εμώθπιια λα κελ απνγνεηεπηήθαηε γηα ηελ ηειηθή
επηινγή. Όζνη επηιέμαηε ην εμώθπιιν 2 πξέπεη λα
μέξεηε όηη ε θσηνγξαθία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη
κέζα ζην βηβιίν.
Απηή ηε ζηηγκή ην βηβιίν βξίζθεηαη ζην πηεζηήξην θαη
πξόθεηηαη λα εθδνζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ.
Θα ζαο ελεκεξώζνπκε κόιηο νινθιεξσζεί ε
εθηύπσζε!
Δπραξηζηνύκε όινπο εζάο πνπ ζπκκεηείραηε ζηελ
ςεθνθνξία θαη ειπίδνπκε λα απνιαύζεηε ηελ
θαηλνύξηα έθδνζε.

Ζ θαηλνύξηα έθδνζε είλαη ζαθώο κεγαιύηεξε θαη
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα πεξηνρέο ηεο
βνξεηναλαηνιηθήο θαη βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία
ηεο δεύηεξεο έθδνζεο:
 Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Ακβξαθηθό,
Καιακά
θαη άιιεο ηνπνζεζίεο ηεο Γπηηθήο
Διιάδαο
 Ηδηαίηεξν θεθάιαην γηα ηηο Πξέζπεο
 Καιύηεξε πνηόηεηαο εθηύπσζε θαη βηβιηνδεζία (ε
πξνεγνύκελε εθηύπσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
γξαθείν καο!)
 Λεπηνκεξείο ράξηεο θαη πεξηγξαθέο ησλ
πεξηνρώλ γύξσ από ηελ Θεζζαινλίθε, ζηηο
νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πεξηνρή ηνπ
Αμίνπ- Λνπδία- Αιηάθκνλα, νη αιπθέο Κίηξνπο,
Νέα Αγαζνύπνιε θαη ζηελ αλαηνιηθή αθηή ην
Αγγεινρώξη
θαη
νη
ιηκλνζάιαζζεο
ηεο
Δπαλσκήο.
 ηνηρεία GPS πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
από απηνύο πνπ δηαζέηνπλ εμνπιηζκό SAT NaVs
ή GPS ή ην αληίζηνηρν πξόγξακκα ζην θηλεηό
ηνπο.
 Πιεξνθνξίεο γηα ην Παγγαίν, βνπλό θνληά ζηελ
Καβάια θαη ζηηο ιίκλεο Κνξώλεηα-Βόιβε.
 10 θαηλνύξηεο ηνπνζεζίεο ζηε ιίκλε Κεξθίλε θαη
θαηλνύξηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηνλ Έβξν.
 Δθηεηακέλν θεθάιαην γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πόξην
Λάγνπο θαη ηνπ Νέζηνπ
 Καηλνύξηεο ηνπνζεζίεο όπσο ν Όιπκπνο, ε ιίκλε
Κάξια, ε νξνζεηξά ηεο Ρνδόπεο θαη ηεο Πίλδνπ.
 Πεξηζζόηεξν
ιεπηνκεξείο
ράξηεο
θαη
αλαιπηηθόηεξεο νδεγίεο.

Θπκεζείηε όηη ηα έζνδα από ηηο πσιήζεηο ηνπ βηβιίνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
νξληζνπαλίδαο ηεο Βνξείνπ Διιάδαο γη’ απηό όζνη
δελ αγνξάζαηε ηελ πξώηε έθδνζε, κελ ράζεηε ην
δεύηεξν! Σα πνπιηά ζα ην εθηηκήζνπλ θαη εζείο ζα
έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα εμεξεπλήζεηε θαηλνύξηα κέξε
ζηε Βόξεηα Διιάδα.
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Μόιηο νινθιεξσζεί ε εθηύπσζε ησλ βηβιίσλ ζα
εηδνπνηεζείηε κέζσ email. Σα βηβιία ζα είλαη
δηαζέζηκα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.birdwing.eu ζηελ ηηκή
£18,99 ζπλ £1 γηα ηα έμνδα απνζηνιήο (από
Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαη 22€ ζπλ 1,2€ έμνδα
απνζηνιήο.
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Τα μέλη μαρ

Athens News

Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο
δύν ηζηνζειίδσλ πνπ ίζσο ζαο ελδηαθέξνπλ:
 Ο Οδπζζέαο Σδηκνύιεο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε
έρεη ην blog ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
http://nagr.blogspot.com. Ο Οδπζζέαο ζαλ
ζπρλόο επηζθέπηεο πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αμηνύ ηελ θεηηλή ρξνληά κπόξεζε λα παξαηεξήζεη
δύν ζπάληα πνπιηά: έλαλ Κόθθηλν Φαιαξόπνδα
(Phalaropus
fulicarius)
ζηηο
αξρέο
ηνπ
θζηλνπώξνπ θαη κία Βαζηιηθή Πνππνπιόπαπηα
(Somateria spectabilis) αξγόηεξα κέζα ζην
θζηλόπσξν.

Πνιινί από εζάο ζα
γλσξίδεηε όηη ν Steve
αξζξνγξαθεί ζηελ αγγιηθή
έθδνζε ησλ Athens News
γηα ζέκαηα παξαηήξεζεο
πνπιηώλ ζηελ Διιάδα. Ζ
εθεκεξίδα εγθαηλίαζε πξηλ
από
ιίγν
θαηξό
ηελ
θαηλνύξηα ηεο ηζηνζειίδα
νπόηε ηα άξζξα ηνπ Steve
ζα είλαη δηαζέζηκα γηα
αλάγλσζε ζε ζαο.

 Ο Πέηξνο Πέηξνπ δηαζέηεη έλα εμαηξεηηθό
θσηνγξαθηθό blog ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
www.ppetrou.gr. Ζ πξόζθαηε θσηνγξαθία κίαο
Βαζηιηθήο
Πνππνπιόπαπηα
(Somateria
spectabilis)
θαζώο θαη νη παιηόηεξεο ηνπ
Κόθθηλνπ Φαιαξόπνδα (Phalaropus fulicarius)
θαη ηνπ Δξζξόιαηκνπ Φαιαξόπνδα (Phalaropus
lobatus) απνηεινύλ εμαηξεηηθά δείγκαηα ηεο
δνπιεηάο ηνπ.

Ζ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
γηα ηα άξζξα ηνπ Steve
είλαη:

http://www.athensnews.gr/author/2209

Το quiz ηος
πποηγούμενος ηεύσοςρ
Σν πνπιί Α ήηαλ κία
αγθαζνθαιεκάλα
(Vanellus spinosus).
Σν πνπιί Β ήηαλ έλαο
γεξαθνηζηξνβάθνο
(Sylvia nisoria).

by Petros Petrou

Κένηπο πληποθόπηζηρ
Κεπαμωηήρ
Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ην θέληξν πιεξνθόξεζεο
Κεξακσηήο, Νέζηνπ έρεη ηεζεί μαλά ζε ιεηηνπξγία.
Βξίζθεηαη πίζσ από ηα ζρνιεία θνληά ζην
πδξαγσγείν θαη πξηλ ιίγν θαηξό ην επηζθεθηήθακε.
Θα ζέιακε λα ζπγραξνύκε ην πξνζσπηθό, ην νπνίν
αζρνιείηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ηόζν ησλ καζεηώλ ηεο πεξηνρήο
όζν θαη ησλ δηαθόξσλ επηζθεπηώλ θαη λα επρεζνύκε
θαιή ζπλέρεηα ζην έξγν ηνπο.
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πγραξεηήξηα ζηνπο Stefan Wegleitner, Roger
Butts, Παζράιε Γνπγθάιε, άζα Μηραειίδνπ,
Μηράιε Κσζηάθε, Leo Tukker, John Barclay,
Καηεξίλα Κππαξίζζνπ θαη Γηάλλε Καθαιέηζε γηα
ηηο ζσζηέο ηνπο απαληήζεηο.
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Πποοπηικέρ για ηην
εξέλιξη ηος Birdwing
Ξεθηλήζακε πξηλ 2 ρξόληα ην Birdwing κε ηνπο εμήο
ζηόρνπο:
1) Δςαιζθηηοποίηζη
-

-

Να θέξνπκε πεξηζζόηεξνπο νηθνηνπξίζηεο ζηηο
ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηα πνπιηά ζηε Βόξεηα
Διιάδα έηζη ώζηε λα αληηιεθζνύλ ηελ αμία ησλ
πεξηνρώλ απηώλ.
Να εθπαηδεύζνπκε ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο
ληόπηνπο
θαηνίθνπο
πάλσ
ζε
ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο.

2) Σςγκένηπωζη σπημάηων
-

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπιηώλ
πνπ απεηινύληαη.

Παπακάηω αναθέποςμε μεπικέρ από
ηιρ επιηςσίερ ηος Birdwing ωρ ηώπα!
-

-

-

-

3) Δνημέπωζη
-

-

Να
δεκνζηεύζνπκε
ζέκαηα,
ηα
νπνία
επεξεάδνπλ
αξλεηηθά
ηελ
ειιεληθή
νξληζνπαλίδα (θαη θπζηθά εληζρπόκαζηε από κία
επξεία βάζε εζεινληώλ).
Να «ελνριήζνπκε» ηνπο αλζξώπνπο ζε θαίξηεο
ζέζεηο.

Έρνληαο πάληα ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο σο
επίθεληξν ηνπ έξγνπ καο, ζα ζέιακε ην Birdwing λα
εμειηρζεί θαη λα απνηειέζεη έλα καθξνπξόζεζκν
πιάλν.
Μία επηινγή είλαη λα κεηαηξαπεί ην Birdwing ζε
ζεζκνζεηεκέλν θηιαλζξσπηθό νξγαληζκό. Σα
πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο επηινγήο είλαη όηη ζα
κπνξνύκε λα πξνζεγγίδνπκε επθνιόηεξα κεγάιεο
επηρεηξήζεηο αιιά θαη κεκνλσκέλα άηνκα γηα λα
ηνπο δεηήζνπκε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ αγώλα καο,
θαζώο επίζεο θαη ζα εηζέιζνπκε ζε εηδηθό
θνξνινγηθό θαζεζηώο.
Γηα
λα
κεηαηξαπνύκε
ζε
έλα
Βξεηαληθό
θηιαλζξσπηθό νξγαληζκό ζα πξέπεη λα έρνπκε έλα
εηζόδεκα ηεο ηάμεο ησλ 5.000€ θαη έλαλ
ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό ππνζηεξηθηώλ.
Γηα λα εμειηρζεί ην Birdwing πξνο απηή ηελ
θαηεύζπλζε, λνκίδνπκε όηη είλαη απαξαίηεην λα
έρνπκε κία κηθξή εηήζηα ζπλεηζθνξά ηεο ηάμεο ησλ
10€ πεξίπνπ από ηα κέιε καο. Οη εηήζηεο απηέο
ζπλεηζθνξέο καδί κε ηα έζνδα από ηηο πσιήζεηο ηνπ
βηβιίνπ καο θαζώο θαη έζνδα από άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο ζα εμαζθαιίζνπλ κία ζηαζεξή,
εηήζηα νηθνλνκηθή βάζε.

-

-

-

-

-

έθδνζε 8 Birdwing newsletters
πεξηζζόηεξα από 500 κέιε
δεκηνπξγία θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηζηνζειίδαο
ζπγγξαθή, έθδνζε θαη
πώιεζε ηνπ βηβιίνπ
«Παξαηήξεζε
πνπιηώλ ζηε Βόξεηα
Διιάδα»
ζπλεξγαζία
κε
ην
πξνζσπηθό
ησλ
Κέληξσλ ιεξνθόξεζεο
θαη δηάθνξσλ πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ
δηεμαγσγή έξεπλαο κέζσ ζπκπιήξσζεο
εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο ηξόπνπο δξάζεο θαη
πξνζηαζίαο ηεο ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο
ζπγγξαθή,ζρεδηαζκόο
θαη
πώιεζε
ηνπ
βηβιίνπ «Ο παηδηθόο
νδεγόο γηα ηα πνπιηά
ηεο Διιάδαο»
άζθεζε πίεζεο κέζσ
επηζηνιώλ θαη email
ζε θπβεξλεηηθνύο θαη
κε νξγαληζκνύο αιιά
θαη ζε κεκνλσκέλα
άηνκα
ζπγγξαθή πάλσ από
50
άξζξσλ
ζηελ
αγγιηθή έθδνζε ηεο
εθεκεξίδαο
«Athens
news»
ζπλέληεπμε ζην θαλάιη ηεο ΔΡΣ3 γηα ην
παξάλνκν θπλήγη
ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε Birdfair ζηελ Αγγιία
δηνξγάλσζε θσηνγξαθηθνύ δηαγσληζκνύ
παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο birdwatchers πνπ
ζθνπεύνπλ λα επηζθεθηνύλ ηελ Διιάδα
ρξεκαηνδόηεζε
ηεο
θαηαζθεπήο
πισηήο
εμέδξαο γηα γιαξόληα
ζηε ιίκλε Κεξθίλε
ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ κέζσ δσξεώλ θαη
πσιήζεσλ ηνπ βηβιίνπ
γηα κειινληηθά ζρέδηα
παξνπζία ζην
ζπγγξαθή ηεο δεύηεξεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ
«Παξαηήξεζε πνπιηώλ ζηε Βόξεηα Διιάδα»

Πηζηεύεηε όηη ην Birdwing ζα πξέπεη λα
εμειηρζεί πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε; Δίζηε
έηνηκνη λα ζπλεηζθέξεηε έλα κηθξό εηήζην
(όρη ππνρξεσηηθό) πνζό γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο;
info@birdwing.eu
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Δίκαζηε αθόκε ζηελ αξρή θαη ρξεηαδόκαζηε
ηε βνήζεηά ζαο γηα λα κπνξέζνπκε λα
ζπλερίζνπκε. Δλεκεξώζηε καο γηα ηνπο
ηξόπνπο πνπ εζείο ζθέθηεζηε όηη κπνξείηε
λα καο βνεζήζεηε θαη λα καο ππνζηεξίμεηε.
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Το quiz ηος ηεύσοςρ αςηού

Πνπιί Β, ε θσηνγξαθία είλαη από ην Πόξην
Λάγνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ.

Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ην πνπιί Α ή ην Β ή θαη
ηα δύν; Πεξηκέλνπκε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην email:
quiz@birdwing.eu
Σν Πνπιί Α είλαη
έλαο θνηλόο
επηζθέπηεο ζηελ
Διιάδα

Οη απαληήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεύρνπο
βξίζθνληαη ζηε ζειίδα 4.

Μία ππόκληζη
Όπσο
έρνπκε
αλαθέξεη
θαη
ζε
πξνεγνύκελν ηεύρνο
ζρεδηάδνπκε
ηελ
παξαγσγή
ηξαπνπιόραξησλ
κε
θσηνγξαθίεο θνηλώλ
ζηελ Διιάδα πνπιηώλ
κε
ηελ
ειιεληθή,
αγγιηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπο νλνκαζία. Οη
θάξηεο απηέο είλαη ππό θαηαζθεπή θαη ζαο
θαινύκε λα δηαιέμεηε ηα πνπιηά πνπ ζεσξείηε
ζσζηό λα ππάξρνπλ ζηελ ηξάπνπια.
Πείηε καο πνηα πνπιηά λνκίδεηε όηη ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ζε πνηα θάξηα- είλαη πνην
δύζθνιν απ’ όηη θαληάδεζηε αιιά έρεη
πεξηζζόηεξε πιάθα από έλα Sudoko!
Καηά ηελ επηινγή ησλ πνπιηώλ λα έρεηε θαηά λνπ
ηα εμήο:
- Πξνζπαζήζηε λα επηιέμεηε είδε πνπ είλαη
πηζαλόλ ηα παηδηά λα ζπλαληήζνπλε θαη λα
κπνξνύλ λα ηα αλαγλσξίζνπλε.
- Σα είδε πνπ ζα επηιέμεηε ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα.
- Σέινο, επηιέμηε είδε πνπ έρνπλ μερσξηζηή
ζεκαζία ζηελ Διιάδα.
Πνηα είδε ζα ζπκπεξηιάβεηε θαη πνηα όρη?
Μεηά ηελ επηινγή ησλ εηδώλ ζα πξέπεη λα
απνθαζίζεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζήο ηνπο ζηηο
θάξηεο. Γηα παξάδεηγκα πνηνη ζα είλαη νη Άζνη, νη
Βαζηιηάδεο θαη νη Βαζίιηζζεο. Μπνξείηε επίζεο λα
θαηεγνξηνπνηήζεηε ηα είδε. Όια εμαξηώληαη από
εζάο!
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θνπόο καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε δπν
δηαθνξεηηθέο ηξάπνπιεο , κία γηα κεγαιύηεξα
παηδηά θαη κία γηα κηθξόηεξα. Πξνζπαζήζηε,
ινηπόλ, λα επηιέμεηε ηα 52 κεγαιύηεξα θαη
εληππσζηαθόηεξα είδε.
Παξαθάησ παξαζέηνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα
λα μεθηλήζεηε:
A
K
Q
J
10
9
8
7
6
5
4
3
2

A
K
Q
J
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Καπδιέρ
Λεπθόο Πειαξγόο

Καξά
Θαιαζζαεηόο

Αξγπξνηζηθληάο

Μπνύθνο

Κηξθηλέδ

ηαρηνηζηθληάο
Κόξαθαο
παζηά
Όξλην

Μπαζηνύληα
Αξγπξνπειεθάλνο
Φηδαεηόο

Φνηληθόπηεξν
Γεξαθίλα
Υνπιηαξνκύηα
Σζαιαπεηεηλόο

ηείιηε ηε ιίζηα ζαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
cards@birdwing.eu κε ηπρόλ ζρόιηα ζαο.
Αλακέλνπκε ηηο απαληήζεηο ζαο!
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Πεπιβαλλονηική
Δκπαίδεςζη ζηον Έβπο
Σν θέληξν πιεξνθόξεζεο ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ
ιεηηνπξγεί από ην 1997. Από ηελ πξώηε κέξα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα
ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ πάλσ ζε
ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα
θαη ηνπ πγξνηόπνπ ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ εηδηθόηεξα.
Αξρηθά, νη πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ
απιέο θαη παξείραλ πιεξνθνξίεο ζε καζεηέο θαη
δαζθάινπο γηα ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλνδεπόκελεο από κία
πεξηήγεζε ζηνλ πγξόηνπν.

-

πλαληήζεηο κε εθπαηδεπηηθνύο. Με ηε
ζπλεξγαζία ησλ ππεπζύλσλ ησλ ηνπηθώλ
ηκεκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
θαη
πεξηβαιινληηθώλ
νξγαλώζεσλ δηνξγαλώζεθαλ ζπλαληήζεηο κε
εθπαηδεπηηθνύο ηεο πεξηνρήο θαη ην
πξνζσπηθό
ησλ
ηνπηθώλ
θέληξσλ
πιεξνθόξεζεο.

-

Δνξηαζηηθέο εκέξεο. Κάζε ρξόλν ν Φνξέαο
Γηαρείξηζεο δηνξγαλώλεη εθδειώζεηο ζηα
πιαίζηα ησλ εμήο εκεξώλ: Παγθόζκηα Ζκέξα
Τγξνηόπσλ, Υειηδνλίζκαηα, νη Πξάζηλεο
εκέξεο, Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο θαη
Παλεπξσπατθή Γηνξηή Πνπιηώλ.

-

Δηήζηα
Πεξηβαιινληηθά
Πξνγξάκκαηα.
Τινπνηνύληαη θαη εηήζηα πξνγξάκκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηα νπνία
επίζεο απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο ηεο
πεξηνρήο θαη πεξηιακβάλνπλ κεληαίεο
ζπλαληήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, ζην ζρνιείν
ησλ καζεηώλ, ζην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο θαη
ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ. Οη καζεηέο απνθηνύλ
γλώζεηο γηα ηνλ πγξόηνπν κέζσ παηρληδηώλ,
παξνπζηάζεσλ
θαη
ζπλεληεύμεσλ
κε
ληόπηνπο θαηνίθνπο ζηα πιαίζηα νκαδηθήο
εξγαζίαο.

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ην πξνζσπηθό ηνπ
Κέληξνπ δηαπίζησζε όηη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ησλ πνιηηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ απαηηνύληαη
πεξηζζόηεξν πνιύπινθεο δξαζηεξηόηεηεο θαη
καθξνπξόζεζκνο ζρεδηαζκόο.
Παξαθάησ
αλαθέξνπκε
θάπνηεο
από
ηηο
πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθαξκόδνληαη
ζηα
πιαίζηα
εζληθώλ
θαη
επξσπατθώλ
πξνγξακκάησλ από ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ
Γέιηα ηνπ Έβξνπ:
-

-

-

Γεκηνπξγία «βαιίηζαο» γηα ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ
ζηα
πιαίζηα
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Life
“Restoration and Conservation Management of
Drana Lagoon”, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα καζεηέο. Οη
δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ
παθέηνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη
είηε
ζην
Κέληξν
Πιεξνθόξεζεο, είηε ζηα ζρνιεία θαζώο κπνξεί
λα δαλεηζηεί ζε ζρνιεία ζε όιε ηε ρώξα.
Βξαβείν eurosite. Σν 2003 ην Κέληξν
Πιεξνθόξεζεο
βξαβεύηεθε
γηα
ηα
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
πνπ εθαξκόδεη ζηα πιαίζηα ησλ «Πξάζηλσλ
Ζκεξώλ». Σν βξαβείν δόζεθε γηα ηελ ζρνιηθή
ρξνληά 2002-2003 γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Γξάλα: Ζ ηζηνξία κίαο
ιηκλνζάιαζζαο» από 4 ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.
Πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ. Σν αθαδεκατθό έηνο 2007
–
2008
πινπνηείηαη
ην
Πξόγξακκα
«Γξαζηεξηόηεηεο θαη Πξνγξάκκαηα ζηελ
Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή ηνπ Γέιηα Έβξνπ», ην
νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Τπνπξγείν
Δζληθήο
παηδείαο
θαη
Θξεζθεπκάησλ
(ΔΠΔΑΔΚ).
ηα
πιαίζηα
απηνύ
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
πινπνηήζεθαλ:
εκεξήζην
πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε
εθαηνληάδεο καζεηέο πνπ επηζθέθηεθαλ ην
Γέιηα ηνπ Έβξνπ από όιε ηε ρώξα, εηήζην
πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε
ηάμεηο ηεζζάξσλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο,
παξαγσγή έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (δύν
αθίζεο,
εμάπηπρν
θπιιάδην,
νδεγόο
αλαγλώξηζεο
πνπιηώλ,
πξσηόθνιιν
θαηαγξαθήο πνπιηώλ), ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε
ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο.
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Σν ρεηκώλα απηό ν Φνξέαο ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ
θαζώο εθαξκόδεηαη πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ
2νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο.
Δπίζεο, θαζεκεξηλά ιεηηνπξγεί ην Κέληξν όπνπ
δέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο γηα ελεκέξσζε. Σέινο
πξνβιέπνληαη
ζπλαληήζεηο
κε
ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ.

Διέλε Μαθξπγηάλλε

Ανακαηαζκεςή
ανασωμάηων
Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο
αλαθνηλώζνπκε
όηη
πξαγκαηνπνηνύληαη
επηζθεπέο ζηα αλαρώκαηα, ηα νπνία είραλ πιεγεί
από ηηο εθηεηακέλεο πιεκκύξεο ηνπ πεξαζκέλνπ
ρεηκώλα, έηζη ε πξόζβαζε ζα είλαη επθνιόηεξε.
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Νέα από ηην Κεπκίνη
Ζ θεηηλή γηνξηή πνπιηώλ ζηε ιίκλε Κεξθίλε
δηεμήρζε κε επηηπρία ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην.
Μηθξνί θαη κεγάινη ζπγθεληξώζεθαλ ζην ιηκαλάθη
ηνπ
Μαλδξαθίνπ
γηα
παξαηήξεζε
ηεο
νξληζνπαλίδαο κε ηειεζθόπηα θαη θηάιηα θαη
ζπκκεηείραλ ζε πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο
πνπ νξγάλσζε ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Λίκλεο
Κεξθίλεο.
Δπίζεο ν Φνξέαο ζπκκεηείρε ζηελ δηεζλή έθζεζε
Birdfair 2010 ζηελ Μ. Βξεηαλία ζηνλ πγξόηνπν
Rutland. Ζ παξνπζία ηνπ Φνξέα ήηαλ ε κνλαδηθή
ειιεληθή παξνπζία ζηελ έθζεζε. Σν πξνζσπηθό
ηνπ θνξέα παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πγξόηνπν
θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ
πεξηνρή. Σν γεγνλόο όηη πνιινί άγγινη
επηζθέθηεθαλ ηελ πεξηνρή θαη ηελ ζεσξνύλ κία
από ηνπο θαιύηεξνπο επξσπατθνύο πξννξηζκνύο
γηα παξαηήξεζε γέκηζε ην πξνζσπηθό κε ραξά θαη
ελζνπζηαζκό γηα ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ.

Κώζηαο Παπαδόπνπινο

Ηλεκηπονικέρ διεςθύνζειρ
Οη επίζεκεο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ πεξηνρώλ ηεο Βόξεηαο Διιάδαο

Αμηόο- Αιηάθκνλαο- Λνπδίαο
www.axiosdelta.gr
Γέιηα Έβξνπ

www.evros-delta.gr

Κεξθίλε

www.kerkini.gr

Λίκλεο Κνξώλεηαο- Βόιβεο

www.foreaskv.gr

Γαδηά

www.dadia-np.gr

Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ
www.SPP.gr
Πξέζπεο
Ακβξαθηθόο
Τγξόηνπνη Ρνδηάο

www.fdedp.gr
www.amvrakikos.eu
www.rodiawetlands.gr

Νέζηνο-Βηζησλίδα – Ηζκαξίδα
www.fd-nestosvistonis.gr
Όιπκπνο
Οξνζεηξά Ρνδόπεο
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www.olympusfd.gr
www.fdor.gr

Έκκληζη για βοήθειαΣάμορ

Έλα από ηα κέιε καο, ν Phil Knott, μεθίλεζε πξηλ
από ιίγν θαηξό κία ηξηκεληαία ζπλεξγαζία κε ην
Αξρηπέιαγνο, Ηλζηηηνύην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο
ζηνλ Όξκν- Μαξαζόθακπν ηεο άκνπ κε ζθνπό
ηελ έξεπλα ηεο νξληζνπαλίδαο ηνπ λεζηνύ (είδε πνπ
αλαπαξάγνληαη, είδε πνπ πεξλνύλ ην ρεηκώλα εθεί
θιπ.).
Γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ λα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο
γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα; Αλ λαη, ελεκεξώζηε καο.

Ήξεπερ όηι…;
…αλ όινη πνπ είλαη ζπλδξνκεηέο ζ’ απηό ην
newsletter δώζνπλ 1€, ηόηε ην πνζό πνπ ζα
ζπγθεληξσζεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα
ηελ θαηαζθεπή πισηήο εμέδξαο γηα γιαξόληα ζε
έλαλ ειιεληθό πγξόηνπν είηε γηα ηελ έθδνζε
πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ
ζπκβνπιέο ζηα παηδηά γηα ηελ παξάλνκε
δειεηεξίαζε ησλ όξλησλ;
…αλ όινη δίλακε 30€ ην ρξόλν ηόηε ην Birdwing
ζα ζθεθηόηαλ ζνβαξά λα αγνξάζεη θάπνηα
έθηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ γηα λα
επεθηείλεη ηελ πεξηνρή κε ηα πγξνιίβαδα;
Έρεηε ηδέεο γηα ην πώο ζα κπνξνύζακε λα
βνεζήζνπκε ηελ ειιεληθή νξληζνπαλίδα; Αλ λαη,
ελεκεξώζηε καο κε email ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε info@birdwing.eu

Πολλέρ εςσαπιζηίερ
Όπσο πάληα ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο
επραξηζηίεο καο ζε όινπο εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ
λα δεκηνπξγεζεί θαη λα ηππσζεί ην newsletter.
Δπραξηζηνύκε ηνπο Διέλε Μαθξπγηάλλε θαη
Ησαλλίδε Παλαγηώηε από ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ηε
Λία Παπαδξάγθα από ηνλ Αμηό, ηνπο Γεκάθε
Αγγειηθή θαη Κώζηα Παπαδόπνπιν από ηε
Κεξθίλε θαη ην πξνζσπηθό όισλ ησλ θέληξσλ
πιεξνθόξεζεο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο πνπ καο
έδσζαλ πιεξνθνξίεο θαη καο βνήζεζαλ ζηελ
κεηάθξαζε. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε
όζνπο πξόζθεξαλ ρξήκαηα θαη όινπο εθείλνπο
πνπ μεράζακε λα αλαθέξνπκε!
Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε πξνζσπηθά
ην Βαζίιε θαη ην πξνζσπηθό ηνπ θέληξνπ
πιεξνθόξεζεο ζην Πόξην Λάγνο γηα ηελ
πνιύηηκε βνήζεηα ηνπο όηαλ ην απηνθίλεην καο
ράιαζε πξηλ ιίγν θαηξό ζε κία επίζθεςε καο ζηελ
πεξηνρή.
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