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∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ∆ηµόσια Εκδήλωση για την Κλιµατική Αλλαγή
Πάτρα, 16 Ιανουαρίου 2008, ώρα 18.00
Αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία µε τα Γραφεία Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της Α/θµιας και της Β/θµιας, καθώς και τον Σύνδεσµο Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας, σας προσκαλούν σε ∆ηµόσια
Εκδήλωση για την Κλιµατική Αλλαγή, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 και ώρα
18.00-21.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης.
Στην εκδήλωση θα συµµετάσχουν µε παρέµβασή τους η κ. Τίνα Παπασωτηροπούλου και η
κ. Ελένη Αντωνακοπούλου, Υπεύθυνες του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
Α/θµιας και η κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και ο κ. Γιάννης Βλάχος, Υπεύθυνοι του Γραφείου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Β/θµιας µε θέµα «Ο ρόλος και οι δράσεις της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών». Θα

συµµετάσχει επίσης µε παρέµβαση και εκπρόσωπος από τον Σύνδεσµο Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων.

Οµιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:
·

Νίκος Χρυσόγελος,
Μεσόγειος SOS

Χηµικός-Περιβαλλοντολόγος,

Πρόεδρος

∆Σ

∆ικτύου

«Αίτια και επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής»
·

Τάσος Κροµµύδας, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός,
Κλιµατικής Αλλαγής ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Υπεύθυνος

Ενέργειας

και

«Πολιτικές και λύσεις για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής»
·

Ευστράτιος ∆ουκάκης, αν. καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα Αγρονόµων-Τοπογράφων

«Κλιµατικές αλλαγές στην Ελλάδα και επιπτώσεις στη βόρεια και
δυτική Πελοπόννησο»
·

Κωνσταντίνος Πούλος, Καθηγητής Οργανικής Χηµείας Πανεπιστηµίου Πατρών

«Πράσινη Χηµεία και προστασία του κλίµατος»
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, παρεµβάσεις και διάλογος

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS µετά τα Χανιά, το Ηράκλειο, τη Σύρο, το Ναύπλιο και
το Βόλο, συνεχίζει στην Πάτρα την καµπάνια του «∆ράση για το κλίµα!» µε
ενηµερωτικές παρουσιάσεις στα σχολεία, ∆ηµόσια Εκδήλωση και συνεντεύξεις στα
ΜΜΕ της περιοχής.
Ειδικοί συνεργάτες του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα µιλήσουν σε µαθητές δηµοτικών,
γυµνασίων και λυκείων της Πάτρας και θα συνεργαστούν µε τους εκπαιδευτικούς για να
προωθήσουν προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας «∆ράση για το Κλίµα», που
στοχεύει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων σε πανελλαδικό
επίπεδο σχετικά µε τις εξελίξεις στην επιστήµη και τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών,
τις πολιτικές που ακολουθούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την περιβαλλοντική
εκπαίδευση και τη σηµασία της για την προστασία του κλίµατος, αλλά και την προσωπική
ευθύνη και δυνατότητα του καθενός να πάρει µέρος στη λύση.
Το κλίµα αλλάζει µε ραγδαίους ρυθµούς. Η κλιµατική αλλαγή έχει επιπτώσεις όχι µόνο στο
περιβάλλον, αλλά και στην υγεία, στην καθηµερινή ζωή, στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Λόγω των επιπτώσεων που βιώνουµε καθηµερινά, αλλά και των δυσοίωνων προβλέψεων
των επιστηµόνων για το µέλλον, το ζήτηµα είναι υψίστης προτεραιότητας στην ατζέντα των
διεθνών συναντήσεων κορυφής.

∆εν είναι τυχαίο ότι το βραβείο Νόµπελ Ειρήνης για το 2007 µοιράστηκαν το
∆ιακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιµατική Αλλαγή- ένα σώµα κορυφαίων επιστηµόνων που
συντάσσει τις εκθέσεις για την κατάσταση του κλίµατος- και ο Αλ Γκορ, ο οποίος τον τελευταίο
χρόνο έχει αφιερώσει τη δράση του στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης
για τις κλιµατικές αλλαγές.
Το πρόγραµµα υλοποιείται µε την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον», Μέτρο 5.2
«Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση».
Η δράση εντάσσεται στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία “Sustainable Energy Europe”
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