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Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου

«Μαραθώνας, 2500 χρόνια + 1»,
Ξενάγηση σε περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή

Διαφθορά και Περιβάλλον

παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου

Εργαστήρι Ξερολιθιάς στη Σίφνο

Σάββατο 1 Οκτωβρίου

Εργαστήρι Ξερολιθιάς στη Σίφνο

Κυριακή 2 Οκτωβρίου

Εργαστήρι Ξερολιθιάς στη Σίφνο

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

Εργαστήρι Ξερολιθιάς στη Σίφνο

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Ημερίδα «Αειφόρου Σχολείου»

Κυριακή 9 Οκτωβρίου

Ημερίδα «Αειφόρου Σχολείου»

ΣΑΚ - Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, ΣΕπΙ - Συμβούλιο Επικοινωνίας, ΣΘΕπ - Συμβούλιο Θεσμικού πλαισίου, ΣπΕ - Συμβούλιο
περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΣΦυπ - Συμβούλιο Φυσικού περιβάλλοντος. Εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά, οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στους χώρους της ΕΕ, Τριπόδων 28, πλάκα (σταθμός μετρό Ακρόπολη). Για επιβεβαίωση ημερομηνιών καλέστε στα τηλέφωνα: 210 32 25 245 & 210 32 26 693.

Ξενάγηση στο Μαραθώνα – 12 Σεπτεμβρίου
Η ΕλλΕΤ διοργανώνει περιήγηση σε δύο επιλεγμένα μονοπάτια και ξενάγηση από διακεκριμένους ειδικούς για το ευρύ κοινό, στα πλαίσια του προγράμματος Μονοπάτια πολιτισμού στο
Μαραθώνα, με την ευκαιρία της επετείου της ιστορικής μάχης, το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την πεζοπορική Διαδρομή στο δάσος
του Σχινιά ή την ποδηλατική Διαδρομή στον ιστορικό βιότοπο, το Τρόπαιο και το εκκλησάκι
της Μεσοσπορίτισσας.

13 Η λεπτή γραμμή
14
15

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕλλΕΤ
8ο πανόραμα Οικολογικών Ταινιών /
Τσικνοπέμπτη 2011 / πρόσωπα

ΥΠεΝθYΜΙΣΗ
παρακαλούμε θερμά, ανανεώστε τη συνδρομή σας ως μέλος ή φίλος της ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι συνδρομές σας στηρίζουν
την ΕλλΕΤ και συμβάλλουν στο έργο μας.
Πληροφορίες: Κατερίνα βλάχου
T: 210 32 25 245
Αριθμός Λογαριασμού εΛΛεΤ:
ALPHA BANK 177 00 2002 0000 45

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙΡεΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕυΧΟυΣ 41

| π ΡΟ ΕΔΡΟυ Τ ΗΣ εΛΛΗΝΙ ΚΗΣ εΤ ΑΙΡεΙ Α Σ

πΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗλΩΣΕΩΝ εΛΛΗΝΙΚΗΣ εΤΑΙΡεΙΑΣ 2011

Μία επιτυχημένη χρονιά

MΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σε συνέχεια των πρότερων συνεργασιών για μονοπάτια στην Τήνο και τη Σκύρο, η ΕλλΕΤ
διαμόρφωσε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Μονοπάτια πολιτισμού». Το ολιστικό αυτό
πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων – δήμων, σχολείων, πολιτιστικών φορέων κ.α. – για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, και την ενίσχυση του φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού. To πρόγραμμα έχει
αρχίσει να εφαρμόζεται με τη συνεργασία των τοπικών δήμων στο Μαραθώνα, το Τατόι,
τη Σίφνο και την πάτμο, ενώ σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί για το Δήμο Σπετσών.
Για περισσότερες πληροφορίες, τη συμμετοχή δήμων στα «Μονοπάτια πολιτισμού» και
την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Συμβούλιο
Επικοινωνίας, Κ. Στεμπίλη, 210-3225245 (εσωτ. 2) και sepi@ellinikietairia.gr
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Ο αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας της διαφθοράς

‘ ’
Πολλούς Αθηναίους
αργυρίω διέφθειρεν
λυσίας

Η

σημερινή οικονομική, κοινωνική, διοικητική και περιβαλλοντική κρίση επέφερε πολλά
βάρη στον ελληνικό λαό. Μαζί με τις
όποιες διαμαρτυρίες, κοινή αναβλύζει η επιθυμία για την αντιμετώπιση
της κρίσης, δηλαδή η επιθυμία για
την έξοδο από την πρωτοφανή ύφεση
με κύριο μοχλό την ανάπτυξη. Γενικότερα, η κρίση προσφέρει ή καλύτερα επιβάλλει την ευκαιρία πλείστων
όσων επιμέρους αλλαγών και βελτιώσεων όλων εκείνων των παθογενειών, οι οποίες την προκάλεσαν. Από
την μελέτη της σημερινής κατάστασης προκύπτει εκτός πολλών άλλων
τέτοιων παθογενειών και η διαπίστωση της εκτεταμένης διαφθοράς σε
διάφορα επίπεδα. Είναι πάντως παρήγορο ότι η κρίση όχι μόνο έφερε
στην επιφάνεια τις ποικίλες πτυχές
της διαφθοράς, αλλά και τη συνειδητοποίηση της ανάγκης λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την περιστολή
των παρενεργειών της. Μια σχετική
προσπάθεια επιχειρήθηκε στην πρό-

σφατη Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς».
Μια πλειάδα ειδικών, στην πλειοψηφία τους εκπρόσωποι δημοσίων υπηρεσιών, κατάληξε σε ένα μακρύ κατάλογο συγκεκριμένων μέτρων για την
σφαιρική αντιμετώπιση αυτής της
πληγής, που επιχειρείται σε τόσο εύρος και λεπτομέρεια για πρώτη φορά,
εφόσον μέχρι τώρα ακούγονται ατελείωτες καταγγελίες και εξαγγελίες,
οι οποίες απλώς εξορκίζουν τη διαφθορά χωρίς να φτάνουν στην εφαρμογή.
Ενδιαφέρουσα και σωστή, μεταξύ των
πολλών προβληματισμών γύρω από
τη διαφθορά, αποτελεί η γενική παραδοχή του εξόχως αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα της διαφθοράς, η
οποία διέπει τη σχέση της διαφθοράς
με το περιβάλλον. Δια της δωροδοκίας σκοπείται κατά κανόνα η τυπική
κάλυψη μιας έκνομης ενέργειας, η
οποία βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιβάλλον. Και τούτο διότι τα
πολεοδομικά γραφεία αποτελούν μια
από τις «νερομάνες» της διαφθοράς.
Έτσι με «νόμιμες» άδειες καταπατείται ο αιγιαλός, αποχαρακτηρίζονται τα
δάση, κτίζεται ένας αρχαιολογικός
χώρος ή φυτρώνουν ανεξέλεγκτα αυ-

θαίρετα παντού, πάντοτε με το θλιβερό αποτέλεσμα της κατασπατάλησης
του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της χώρας. Εξάλλου κατά την
προαναφερθείσα ημερίδα αναδείχθηκε η προβολή της πληγής της διαφθοράς στις νεώτερες ηλικίες. Εφόσον
όμως σε τελευταία ανάλυση η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο μια ηθική απόκλιση αλλά καταλήγει στη ζημιά του
περιβάλλοντος και της πολιτισμικής
κληρονομιάς, στα συμπεράσματα της
υπόψη ημερίδας συμπεριλαμβάνεται
ρητώς η ανάγκη εισαγωγής –στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης– της ευαισθητοποίησης για τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους της διαφθοράς, ώστε και η διαφθορά να στιγματίζεται και το περιβάλλον να προστατεύεται.
Η ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συμπεριλαμβάνει στους σκοπούς της την άμεση καταπολέμηση της διαφθοράς.
πλην όμως συμβάλλει έμμεσα τόσο
με την περιβαλλοντική της εκπαίδευση όσο και με τις λεπτομερείς και τεκμηριωμένες θέσεις για διάφορα νομοσχέδια, τα οποία πρέπει να είναι
άκρως διαφανή, έτσι ώστε να αποκλείονται οι ασάφειες και τα κενά, για
να αποκλείεται η εκ του προχείρου
ερμηνεία τους με τελικό στόχο τη διαφθορά.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Δημήτρη Καλαϊτζίδη

Ημέρα Περιβάλλοντος
στο Τατόι
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Βραβείο Αειφόρου Σχολείου:
μια επιτυχημένη χρονιά!
Υπό την αιγίδα των:

Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και
θρησκευμάτων

Αριστερή φωτ.: Καθαρισμός παραλίας, Δεξιά φωτ.: Κατασκευές στα πλαίσια του project
«Μνημεία του Τόπου μου»

Ε

Φωτογραφίες: Μενέλαος Μυρίλλας –www.myrillas.com– όπως δημοσιεύθηκαν
στο περιοδικό Κ της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στις 12/06/2011

π

άνω από 150 άτομα κάθε ηλικίας
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
της ΕλλΕΤ για ξενάγηση στο Τατόι
στα πλαίσια της παγκόσμιας Ημέρας περιβάλλοντος. Έχοντας για χρόνια πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για την προστασία
του Τατοΐου, και την ανάδειξή του ως σημαντικότατου πνεύμονα πρασίνου του λεκανοπεδίου, η ΕλλΕΤ, με τη συνεργασία των
Φίλων του Τατοΐου, διοργάνωσε ξενάγηση
στην κεντρική ιστορική διαδρομή του κτήματος. Η διαδρομή κάλυψε τον ιστορικό πυρήνα του κτήματος που περιλαμβάνει το
χωριό, το υπασπιστήριο, το Ανάκτορο, τους
σταύλους, το οινοποιείο, βουτυροκομείο,
ελαιοτριβείο, γαλακτοκομείο, Διευθυντήριο,
Δασονομείο... Την ξενάγηση έκανε ο κ. Κώστας Σταματόπουλος, ιστορικός και συγγραφέας του «Χρονικού του Τατοΐου» και
πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς.
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παρέες, νεαρά ζευγάρια, νέες οικογένειες
με τα παιδιά τους, ηλικιωμένοι, παρακολούθησαν την ξενάγηση, γνωρίζοντας την
κατάφυτη περιοχή και ανακαλύπτοντας αυτό
που τόνισε τόσο επιτυχημένα ο Κ. Σταματόπουλος, ότι «στο Τατόι τον πρώτο λόγο
έχει η φύση και όχι ο άνθρωπος». Η εντυπωσιακή βλάστηση –πεύκη, έλατα, κέδροι
του λιβάνου, κυπαρίσσια, αιωνόβιες λεύκες,
κουμαριές, πικροδάφνες και χαρουπιές,
πλατάνια, αναρριχητικά φυτά– πλαισιώνει
μια σειρά αρχιτεκτονικών μνημείων και προσφέρει καταφύγιο σε ελάφια, πέρδικες, κοτσύφια και πολλά προστατευόμενα είδη,
μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας!
Με την ευκαιρία της παγκόσμιας Ημέρας
περιβάλλοντος η ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος & πολιτισμού θέλησε να υπενθυμίσει και πάλι ότι το Τατόι, βασικός
πνεύμονας πρασίνου του λεκανοπεδίου

χρειάζεται τη φροντίδα όλων μας. Η ΕλλΕΤ
έδωσε για χρόνια σημαντικό αγώνα για την
ευαισθητοποίηση κοινού και πολιτείας, χρηματοδότησε την αποτύπωση των κτηρίων
και υποστήριξε την πρότασή της στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, με
αποτέλεσμα το κτήμα να κηρυχθεί διατηρητέο σχεδόν στο σύνολό του. Επιπλέον η
ΕλλΕΤ –στα πλαίσια του προγράμματός της
«Μονοπάτια πολιτισμού»– έχει ήδη ολοκληρώσει μελέτη για τη σήμανση μονοπατιών στο Τατόι, η οποία έχει κατατεθεί στο
υπουργείο πολιτισμού & Τουρισμού και
αναμένεται η έγκρισή της.
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει και πάλι ξενάγηση στο Κτήμα Τατοΐου το Φθινόπωρο
2011. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία μας μετά τις 15
Σεπτεμβρίου ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ellet.gr .

κατόν σαράντα (140!) ήταν τα σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή στο
βραβείο Αειφόρου Σχολείου για τη φετινή σχολική χρονιά, αριθμός
ιδιαίτερα εντυπωσιακός αν λάβουμε υπόψη μας την κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-εκπαιδευτική συγκυρία. παρά τη γενικότερη αναστάτωση
λόγω επερχόμενων αλλαγών, περικοπών και μειωμένου ενθουσιασμού για
συμμετοχή σε προαιρετικά-εθελοντικά προγράμματα, 140 γενναία σχολεία
με φωτισμένους δασκάλους και καθηγητές ξεκίνησαν κάτι εντελώς καινούργιο, πρωτόγνωρο για τη χώρα μας: τη μεγάλη προσπάθεια να αγγίξουν
την ουτοπία του αειφόρου σχολείου. Η ουτοπία αυτή είναι εφικτή, όταν η
σχολική κοινότητα πάρει αποφάσεις και προχωρήσει στην υλοποίησή τους.
Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, την ανταλλαγή καλής πρακτικής και
ιδεών για πληρέστερη εφαρμογή του προγράμματος, αναδείχτηκε η δυναμική που διαθέτει το αειφόρο σχολείο σήμερα: είναι, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά «το σχολείο του παρόντος που θα διαμορφώσει το σχολείο
του μέλλοντος», με βάση τον καταλυτικό παράγοντα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών του σχολείου, μεταξύ μαθητών και των εκπαιδευτικών,
μεταξύ γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και διεύθυνσης.
Η κατάταξη των σχολείων που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό «βραβείο Αειφόρου Σχολείου» είναι:
Α. Κατηγορία Γυμνασίων Λυκείων
1η θέση, 2ο Γυμνάσιο Ξυλόκαστρου Κορινθίας • 2η θέση, 2ο ΕπΑλ Ηρακλείου Κρήτης • 3η θέση, 1ο ΣΕΚ βόλου • 4η θέση, Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής • 5η θέση, Ράλλειο πειραματικό Γυμνάσιο Θηλέων πειραιά
• 6η θέση, ΕπΑλ Καναλακίου πρέβεζας • 7η θέση, 11o Γυμνάσιο πειραιά • 8η θέση, 4o Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης • 9η θέση, Γυμνάσιο
Ύδρας • 10η θέση, Γυμνάσιο Στυλίδας • Ειδική διάκριση, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων.
Β. Κατηγορία Δημοτικών Σχολείων
1η θέση, 2ο 6/θέσιο πειραματικό Δημοτικό Σχολείο πανεπιστημίου Αιγαίου-Ρόδος • 2η θέση, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου • 3η θέση, 1o Δη-

ΥΠεΚΑ

ΚΑΠε

ΤεΙ ΗΠεΙΡΟΥ

μοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής • 4η θέση, Ιδιωτικό Δημοτικό «Ι.Μ. ΔΕλΑΣΑλ» Θεσσαλονίκης • 5η θέση, 2o Δημοτικό Σχολείο
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας • 6η θέση, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης • 7η θέση, 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
• 8η θέση, Δημοτικό Σχολείο Αλικιανού Χανίων • 9η θέση, 5ο Δημοτικό
Σχολείο Ρόδου • 10η θέση, 55ο Δημοτικό Σχολείο πατρών • Ειδική διάκριση, 3/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Άργους Καλύμνου • Ειδική διάκριση,
6/Θ Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου.
Γ. Κατηγορία Νηπιαγωγείων και ειδικών Σχολείων:
1η θέση, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’, Αχαΐα • 2η θέση, Εκπαιδευτήρια Γείτονα (Νηπιαγωγείο) Αττική • 3η θέση, ΤΕΕ-ΕπΑλ Ειδικής Αγωγής Σέρρες • Ειδική διάκριση, 8/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Σέρρες.
Θέλουμε να συγχαρούμε θερμά το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου Κορινθίας,
το 2ο 6/θέσιο πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του πανεπιστημίου Αιγαίου
στη Ρόδο και το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ της πάτρας που πρώτευσαν στις
αντίστοιχες κατηγορίες, τα σχολεία που διακρίθηκαν, αλλά εξίσου και
όλα εκείνα που συμμετείχαν, για το εκπληκτικό έργο που έχουν δημιουργήσει. Επισημαίνουμε ότι στην πρώτη δεκάδα των δημοτικών σχολείων υπάρχουν τρία δημοτικά σχολεία της Ρόδου, ενώ στην κατηγορία
Νηπιαγωγείων-Ειδικών Σχολείων υπάρχουν δύο σχολεία των Σερρών.
Όσοι συμμετείχαν φέτος στο διαγωνισμό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
πήραν μέρος σε κάτι πρωτοποριακό που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
με αυτό τον τρόπο παγκοσμίως. Είναι μια καινοτομία με όλη τη σημασία του
όρου και γι αυτό δικαιούμαστε όλοι όσοι συμμετείχαμε να είμαστε περήφανοι. Φυσικά θα συνεχίσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον
Οκτώβριο, οπότε θα γίνει η απονομή των βραβείων σε ειδική τελετή, ενώ
διακρίσεις και αναμνηστικά συμμετοχής θα αποσταλούν στα σχολεία.
Τέλος, στις αρχές Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση στην
οποία θα κληθούν όσα σχολεία επιθυμούν να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους στο πλαίσιο του βραβείου Αειφόρου Σχολείου. Έτσι, θα
ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο η δεύτερη χρονιά του βραβείου Αειφόρου Σχολείου.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται
με την ευγενική χορηγία των:
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| Α Ν Τ Ι π Ρ Ο ΕΔ Ρ Ου Τ ΗΣ Ε λ λ Ε Τ

του Κωνσταντίνου Κουτσαδέλη

| υπΕυΘ υΝΟυ πΡΟΓ ΡΑΜΜΑΤ ΩΝ Σ υΜβ ΟυλΙ Ο υ ΑΡ ΧΙΤ Ε ΚΤ ΟΝΙ ΚΗΣ Κλ ΗΡ Ο ΝΟΜΙΑ Σ (Σ ΑΚ)

«Διεθνής Διάσκεψη των Μερών
για την Κλιματική Αλλαγή» στο Μεξικό

Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική,
Παράδοση και Σύγχρονη Ταυτότητα

π

Σ

άνε σχεδόν 15 χρόνια από την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας στο Κυότο το 1997. Από τότε αρκετοί από
τους συμμετέχοντες τόνιζαν ότι η προσπάθεια
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής δεν
επιβάλλεται μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ γενεών ούτε αποτελεί τελικά βάρος, οικονομικό ή κοινωνικό, αλλά μια πραγματική
αναπτυξιακή ευκαιρία. Μια ευκαιρία για ανάταξη δομών λειτουργίας της κοινωνίας κυρίως
στις ανεπτυγμένες χώρες, σε μία εποχή με
αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις στις
αναπτυσσόμενες χώρες δηλαδή στα 5/6 του
παγκόσμιου πληθυσμού, για δίκαιο μερίδιο σε
πρώτες ύλες και ποιότητα ζωής.
Επιπρόσθετα, με την δημοσίευση της λεγόμενης Έκθεσης Stern στο τέλος του 2006, έγινε
ξεκάθαρο ότι το κόστος των επιπτώσεων της
Κλιματικής Αλλαγής θα είναι πενταπλάσιο του
κόστους των δράσεων για την μείωση τους.
λαμβάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις υπόψη, στις
αρχές του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη Στρατηγική, «το 2020-20 το 2020», δηλαδή την υποχρεωτική 20%
μείωση των εκπομπών ΑΦΘ, την υποχρεωτική
παραγωγή του 20% της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας από ΑπΕ, και την προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20%. βάσει αυτών
των αποφάσεων, η Ε.Ε. είχε δεσμευτεί πριν
από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, για μονομερή μείωση των εκπομπών της κατά 20%, και
κατά 30% αν και οι άλλες ανεπτυγμένες ή και
μεγάλες χώρες καταθέσουν αντίστοιχες δεσμεύσεις. πιθανόν το μόνο θετικό αποτέλεσμα από την Διάσκεψη της Κοπεγχάγης να
ήταν η εθελοντική κατάθεση στόχων, έστω και
πολύ συντηρητικών, μείωσης εκπομπών από
όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και από πάρα
πολλές «αναπτυσσόμενες». Η Συνάντηση στο
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Κανκούν το 2010 έθεσε το πλαίσιο για την επίσημη αναγνώριση των στόχων αυτών και σήμερα πάνω από 85 χώρες έχουν καταθέσει πολιτικά δεσμευτικούς στόχους, έστω και με πολλά ερωτηματικά και ασάφειες.
Στο μέσο όμως μιάς παγκόσμιας κρίσης η οικονομική διάσταση, δηλαδή το κόστος και η
εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση των
δράσεων, είναι καθοριστική. πάλι ο Stern το
2009 στην Συναντηση των G20, τόνισε ότι μέτρα για την έξοδο από την κρίση θα πρέπει να
είναι επίκαιρα, καλά στοχευμένα και με καθαρό μακροχρόνιο ορίζοντα, ώστε να βοηθήσουν
στη θεμελίωση μίας μεσο-μακροπρόθεσμης
βιώσιμης ανάπτυξης, που δεν θα κινδυνεύσει
όταν αντιμετωπισθεί η ύφεση. Εγινε δηλαδή
πλέον προφανές ότι ένας σχεδιασμός δεν
σταματά το 2020, αλλά θα πρέπει να φτάσει
μακρύτερα, μέχρι το 2050.
Με αυτά κατά νου, τον περασμένο Μάρτιο, η
Γενική Διεύθυνση για Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδωσε στη δημοσιότητα τον Οδικό Χάρτη για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα
στην Ε.Ε. μέχρι το 2050, με μείωση εκπομπών
κατά 80%. Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης εξετάζει τη συνεισφορά όλων των τομέων, με κύριο τον ενεργειακό. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού χαμηλού άνθρακα από 45% σήμερα σε
75% το 2030 και κοντά στο 100% το 2050 και
την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά
30% από τα σημερινά επίπεδα.
Αυτό απαιτεί επιπλέον επενδύσεις της τάξης
των 270 δις€ το χρόνο μέχρι το 2050, αλλά και
εξοικονόμηση από το κόστος των εισαγόμενων καυσίμων κατά 170-340 δις € ετησίως, και
πολλά πρόσθετα οφέλη, όπως η δραματική
μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και η
αύξηση των θέσεων εργασίας.

Την ανάγκη μακροχρόνιου σχεδιασμού προς
μιά κοινωνία χαμηλής έντασης άνθρακα έχουν
ενστερνιστεί και άλλα κράτη όπως η Γερμανία, η Μεγάλη βρετανία και η Δανία.
πρόσφατα και η Ελλάδα, σε ομιλία της υπ. πΕΚΑ, ανακοίνωσε την επεξεργασία οδικού χάρτη για το 2050 με άξονες την κάλυψη σχεδόν
του 100% του ηλεκτρισμού από ΑπΕ, την μεγάλη αύξηση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, την μείωση των εκπομπών κατά 60%
και την συγκράτηση της κατανάλωσης ενέργειας στα σημερινά επίπεδα.
πιθανόν τελικά τα κράτη του κόσμου μπορεί
να αργούν να συμφωνήσουν σε παγκόσμιο
επίπεδο σε νομικά δεσμευτικά κείμενα, όμως
έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι η πορεία προς μείωση των εκπομπών θα αποφέρει μεγάλα μακροχρόνια οφέλη και έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για να μην εκχωρήσουν αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες που
θα προκύψουν στον αγώνα για την προστασία
του περιβάλλοντος. Μήπως αυτή να είναι και
η οδός διαφυγής από πιθανά αδιέξοδα των
διεθνών διαπραγματεύσεων;
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τις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πα-

αναστήλωσης βυζαντινών οικοδομημάτων,

ρουσίαση της νέας έκδοσης της Ελληνι-

προσεγγίζουν πτυχές της βυζαντινής αρχιτε-

κής Εταιρείας περιβάλλοντος και πολιτισμού,

κτονικής παράδοσης (Χ. Μπούρας, Κ. Σταματό-

«Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, παράδοση και

πουλος) και καταθέτουν την εμπειρία τους από

Σύγχρονη Ταυτότητα», με ομιλητές τον Ακαδη-

επεμβάσεις αποκατάστασης σε εκκλησιαστικά

μαϊκό, Μητροπολίτη περγάμου Ιωάννη, τον

μνημεία του ευρύτερου ελληνικού χώρου

ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ.π. κ. Χαράλαμπο

(Σ. Μαμαλούκος, Μ. Ανδριανάκης, Γ. Ντέλ-

Μπούρα και τον αρχιτέκτονα κ. Αλέξανδρο

λας, Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος), δί-

Τομπάζη. Η εκδήλωση αυτή έδωσε την δυνατό-

νοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκκλησιαστική

τητα ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου μεταξύ των

αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους (Μ. πολυβίου,

παρευρισκομένων, με αντικείμενο την προστα-

π. Θεοχαρίδης, π. Κουφόπουλος).

σία και το μέλλον της εκκλησιαστικής αρχιτε-

Η έκδοση αυτή, την οποία χαιρετίζει ο Οικου-

κτονικής στη χώρα μας. Στο βιβλίο «Εκκλησια-

μενικός πατριάρχης κ. βαρθολομαίος, απευ-

στική Αρχιτεκτονική», το οποίο εξεδόθη με την

θύνεται όχι μόνον στον ειδικό, ο οποίος φέρει

ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σαμούρκα, του

την βαριά ευθύνη της διάσωσης της εκκλησια-

κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου και του ομίλου

στικής αρχιτεκτονικής, αλλά και σε κάθε πολί-

Grecotel, οι συγγραφείς, βασιζόμενοι στη μεγά-

τη που ενδιαφέρεται για την προστασία της

λη εμπειρία τους στον τομέα της μελέτης ή της

πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Οριστική η διάσωση του κτηρίου
της Ζαλοκώστα 7 στο Κολωνάκι!

Ε

πιτυχημένη έκβαση του αγώνα της ΕλλΕΤ!

και πολιτισμού, συνεχίζοντας τον αγώνα που

Στην συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου

είχε δώσει για τον χαρακτηρισμό του κτηρίου,

2011, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνη-

επέμεινε ενώπιον του Συμβουλίου, με παρέμ-

μείων αποφάσισε ομόφωνα την διατήρηση του

βαση του συνεργάτη του ΣΑΚ Δρα Κωνσταντί-

χαρακτηρισμού ως μνημείου του κτηρίου της

νου Κουτσαδέλη, ότι το κτήριο θα πρέπει να

οδού Ζαλοκώστα 7, έργο του πολιτικού μηχα-

παραμείνει χαρακτηρισμένο στο σύνολό του,

νικού Αδριανού λαζαρίμου. Το κτήριο, ιδιοκτη-

τόσο λόγω της αρχιτεκτονικής του αξίας,

σίας ΝΑΤ, είχε χαρακτηρισθεί ως μνημείο με

αφού είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτε-

υπουργική απόφαση το 2008, όμως το ΝΑΤ

κτονικής του μεσοπολέμου, όσο και λόγω της

Μυλωνάς είχε πει ότι είναι ωραίο, «γιατί εκ-

υπέβαλε αίτηση θεραπείας, ζητώντας τον

ιστορικής του σημασίας, αφού υπήρξε τόπος

φράζει τον χαρακτήρα μιας εποχής, ενός τρό-

επαναπροσδιορισμό του εύρους του χαρακτη-

βασανιστηρίων κατά την γερμανική κατοχή.

που ζωής ανθρωπινότερου», διαφυλάσσεται

ρισμού. Η ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος

Έτσι, το κτήριο για το οποίο ο αείμνηστος π.

και για τις επόμενες γενιές.
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των Κάρολου Μέρλιν και Δάφνης Μαυρογιώργου
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| Σ υΜ β Ου λ Ι Ο Φυ Σ Ι ΚΟυ π Ε ΡΙβ Α λλ Ο ΝΤΟΣ (Σ Φυ π)

Πρόγραμμα Μονοπατιών Σκύρου
Με την ευγενική χορηγία της

Η

ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται στην αποκατάσταση και ανάδειξη πολλών μονοπατιών
σε διάφορα νησιά της χώρας. Το Συμβούλιο Φυσικού περιβάλλοντος, με την βοήθεια μελών της Τοπικής Επιτροπής Σκύρου,
του Δήμου Σκύρου (Κ. Ιντζές, Γ. Κούκης, Κ. Μανδηλαράς, π. Σωτηρόπουλος, Φ. Τσαραβόπουλος, W. Sher) και με την πολύτιμη οικονομική υποστήριξη της EUROBANK καταφέρνει με ιδιαίτερη
ευχαρίστηση να συνεχίσει αυτήν την παράδοση και στο πανέμορφο
νησί της Σκύρου.
Η αρχική μελέτη αποκατάστασης και σηματοδότησης ολοκληρώθηκε
από τον Κάρολο Μέρλιν για 5 συνολικά διαδρομές, περιλαμβάνοντας χαρτογράφηση των σημείων αναφοράς και ενδιαφέροντος κάθε
διαδρομής.
Στην συνέχεια σηματοδοτήθηκαν δύο από τις πέντε διαδρομές, οι Δ2
και Δ3 (βλ. χάρτες), τις οποίες μπορεί να περπατήσει σήμερα ο επισκέπτης:
Η κυκλική Διαδρομή 2, αρχίζει από το Χωριό και τελειώνει σ’ αυτό,
περνά από την περιοχή Αναβάλλουσα όπου βρίσκεται η κύρια πηγή
υδροδότησης ολόκληρης της Σκύρου, από παλιό νερόμυλο και ασβεστοκάμινα που μαρτυρούν σημαντικές πτυχές της καθημερινής ζωής

Αριθμός
Διαδρομής (Δ)

Σημεία Αναφοράς

1

Οροπέδιο Άρη, Τουρκοκάναλο
Καστρί, Αναγαρίσματα, Κορυφή
βούβα (επιστροφή Μαρουλικό)

2

3

4
5

Χώρα Αναβάλσα, Άγιος Μέρωνας,
Άγιος Νικόλαος, παναγία λυμπιανή
με επιστροφή Άγιο Κων/νο (κυκλική)
Άγιος Μόδεστος, Μαρούλι, Κορυφή
Κόχυλα, παναγία Δχούνια, Αγία Σωτέρα
(έως Καλαμίτσα)

του νησιού στα τέλη του 19ου αιώνα. Καθ’ όλη την πορεία ενδιαφέρον προκαλούν τα μικρά εξωκλήσια που στέκουν σε τοποθεσίες
σπάνιας ομορφιάς. Ένα από αυτά, η παναγιά λυμπιανή, είναι λαξευμένο μέσα σε σπηλιά. Η ιστορική, λαογραφική και κοινωνική τους
αξία είναι μεγάλη.
Μια παράλληλη διαδρομή με ρυάκι στην αρχή της και, που ανηφορίζοντας, περνάει μέσα από πευκοδάσος το οποίο εναλλάσσεται με
αγροκτήματα και βοσκότοπους. Στην περιοχή αυτή διαβιεί σημαντικός αριθμός αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής και για το λόγο αυτό
υπάρχουν και μικρές διάσπαρτες στάνες.
Θρύλοι, παραδόσεις και παραμύθια έχουν ως σημείο αναφοράς περιοχές της διαδρομής αυτής (πηγές, σπηλιά του Καλικάντζαρου),
ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα ιστορικά μνημεία που συναντάμε στην
πορεία μας, όπως το παλιό υδραγωγείο «παλιοσλήνα» και οι αγιογραφημένες εκκλησίες.
Η Διαδρομή 3 βρίσκεται εντός της περιοχής του Δικτύου Natura
2000, «ΟΡΟΣ ΚΟΧυλΑΣ» (GR2420006), Ζώνη Ειδικής προστασίας
της Ορνιθοπανίδας και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας που προστατεύεται από την Κοινοτική Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΚ) και την
Οδηγία για τα Άγρια πουλιά (79/409/ΕΟΚ).

Απόσταση km

11.5

Ώρες

6

14

5.30

11.5

6.30

Ανάβαση στον προφήτη Ηλία
από το Αχίλλι

4.35

1.30

Αχίλλι, Άγιος Αρτέμιος
(σύνδεση με 3)

4.7

1.30
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Φωτογραφίες: Κάρολος Μέρλιν

Χαρτογράφηση: π. Ματσούκα, ΑΝΑβΑΣΗ

Ο Κόχυλας είναι ο βιότοπος σημαντικών ειδών, π.χ. του Μαυροπετρίτη, Σμυρνοτσίχλονου, Σκουρόβλαχου αλλά και του Σκυριανού Αλόγου, σύμβολο του νησιού το οποίο η Ελ.ΕΤ. στηρίζει εδώ και αρκετά
χρόνια μέσω του προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Στον Κόχυλα απαντώνται μερικά πολύ σημαντικά για την βιοποικιλότητα, ενδημικά, απειλούμενα φυτά που περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών και χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής από τους επισκέπτες, π.χ. Aethionema retsina, Campanula merxmuelleri, Scorzonera scyria και Aubrieta scyria.
Η βλάστηση στον Κόχυλα είναι αραιή, χαμηλή και θαμνώδης (φρύγανα & χαμηλή μακκία), λόγω υπερβόσκησης, με κυρίαρχα είδη το
πουρνάρι, την αγριελία, το θυμάρι, την αστοίβη και τις γαλατσίδες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δενδρώδης βλάστηση στο εσω-

τερικό του βουνού, στις πολυάριθμες χαράδρες και ρεματιές, με χαρακτηριστικότερα είδη τα σφενδάμια, τις αριές και τα φυλλίκια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο Μονοπατιών
Σκύρου και την οικονομική ενίσχυση ολοκλήρωσής του, μπορείτε να
επικοινωνείτε με: Δάφνη Μαυρογιώργου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, 210 3225245 (εσωτ. 7), sfyp@ellinikietairia.gr

Η ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος & πολιτισμού εκφράζει
τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους
του Νικόλαου λυμπερίδη και ευχαριστεί θερμά για τις δωρεές
υπέρ του σωματείου στη μνήμη του εκλιπόντος.
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ΤΟΠΙΚεΣ εΠΙΤΡΟΠεΣ

Βιώσιμος Ποιοτικός Τουρισμός: Συνέντευξη Τύπου
«βιώσιμος ποιοτικός Τουρισμός: Η Μελλοντική
Ραχοκοκαλιά της Οικονομίας» ήταν το θέμα της
σημαντικής συνέντευξης τύπου που πραγματοποίησε η ΕλλΕΤ, στις 3 Μαΐου, συνεχίζοντας τη
συστηματική της προσπάθεια για ευαισθητοποίηση κοινού και αρμοδίων, αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη που διέπεται από ξεκάθαρες
αρχές μακροχρόνιου περιβαλλοντικού συμφέροντος της χώρας.
Ο Γιάννης Μιχαήλ, Πρόεδρος της ΕΛΛΕΤ ανέλυσε
τις γενικές θέσεις της Εταιρείας αναφορικά με
την περιβαλλοντική πολιτική και τις διαγραφόμενες επιπτώσεις του τουρισμού στο χωρικό γίγνεσθαι με ιδιαίτερη έμφαση στις μικροκλίμακες
των νησιών και τις ευαίσθητες περιοχές.
Ξεκινώντας εποικοδομητικό διάλογο στο πλαίσιο του
σχεδιασμού μιας μακροπρόθεσμα αποδοτικής και
περιβαλλοντικά υγιούς τουριστικής πολιτικής ο Κώστας Καρράς, Ιδρυτής της ΕΛΛΕΤ, έθεσε σημαντικές παραμέτρους: άρτιο χωροταξικό σχεδιασμό,
δημιουργία των ενδεδειγμένων περιβαλλοντικών

Από αριστερά: Ι. Φουφόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Michigan, Κ. Καρράς, Ιδρυτής ΕΛΛΕΤ & Πρόεδρος Προγράμματος
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, Γ. Μιχαήλ, Πρόεδρος ΕΛΛΕΤ, και π. Γκίκας, Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.

υποδομών, και ύπαρξη του αναγκαίου, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ο Κ. Καρράς τόνισε ότι
η οικονομική επιτυχία του ποιοτικού τουρισμού δεν
προσμετριέται με τη μεγιστοποίηση του αριθμού των
τουριστών ούτε με την αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων ή δεύτερων κατοικιών, αλλά με την αύξηση της ημερήσιας και συνολικής δαπάνης του
επισκέπτη, ο οποίος δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη
οικολογική ευαισθησία, και απαιτεί την περιβαλλον-

τική πολιτική που θεωρείται αυτονόητη σε χώρες
του εξωτερικού.
Ο Ιωάννης Φουφόπουλος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Michigan, εξήγησε πως ένα πρόχειρο σχέδιο τουριστικής / δεύτερης κατοικίας
εύκολα καταλήγει σε πρότυπο υπερεκμετάλλευσης και εξάντληση των φυσικών πόρων, ενώ η
οικοπεδοποίηση επιφέρει διάβρωση του εδάφους με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στον
υδροφόρο ορίζοντα, τη βιοποικιλότητα, και την
ποιότητα ζωής.
Ο πέτρος Γκίκας, Επίκουρος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, τόνισε πως η εξοικονόμηση
νερού πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα αναπτυξιακών / τουριστικών πολιτικών, με δεδομένη
την αύξηση της ζήτησης, ως αποτέλεσμα της
τουριστικής ανάπτυξης (συχνά σε λάθος μοντέλο), και τη γνωστή έλλειψη νερού στα νησιά.
Οι θέσεις των ειδικών της ΕλλΕΤ παρουσιάστηκαν
εκτενώς σε σημαντικές εφημερίδες, μεταξύ των
οποίων οι: Αυγή, Καθημερινή, Ελευθεροτυπία.

εΠεΙΓΟΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧεΔΙΟΥ
Το θέμα των διατάξεων για την τουριστική κατοικία που έχουν ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών που προωθείται
εσπευσμένα χωρίς διαβούλευση, είναι εξαιρετικά
σημαντικό και επείγον. Η μαζική κατασκευή τουρι-

στικών κατοικιών ενδέχεται να αλλοιώσει μόνιμα
ολόκληρες περιοχές, καταστρέφοντας το φυσικό
περιβάλλον και την πολιτισμική μας κληρονομιά,
με αμφίβολο οικονομικό όφελος για το κοινωνικό
σύνολο.

Η ΕλλΕΤ έχει προβεί σε σειρά ενεργειών προς
τους αρμοδίους και κρίνει σκόπιμο να συγκεντρώσει επειγόντως υπογραφές για την τροποποίηση
του Σχεδίου Νόμου, ώστε να νησιά μας να προστατευθούν αποτελεσματικά.
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[Τοπικές Επιτροπές: Δράση σ’ όλη την Ελλάδα ]
Π ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΙΚ ε Σ ΤΑ ΙΝ Ιε Σ
Σ Τ Η Σ ΙΦ ΝΟ

η Μάνα των Νησιών», του Μ. Καζαμία, «Το Αίμα
του Κουάν Κουάν» και «πωλείται Ζωή» του Γ. Αυγερόπουλου, «Concrete Coast (Τσιμεντένια

Ακτή)» του Robert Harding Pittman και «Hope in
a Changing Climate (Ελπίδα σ’ ένα Κλίμα που Αλλάζει)» του John Dennis Liu. Οι προβολές έγιναν
στο πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου στον Αρτεμώνα,
τις Κυριακές του Φεβρουαρίου (6,13,20 και 27
του μήνα) και συγκέντρωσαν πάνω από 70 άτομα.
Η. Τ.Ε. Σίφνου ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν σ’ αυτή τη νέα πρωτοβουλία, τον πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου για την ευγενική
φιλοξενία, τον κ. παναγιώτη Σεϊμανίδη για τη χορηγία έντυπου υλικού, καθώς και τον κ. Νικόλαο Μπελιό, Γ.Γ. της Τ.Ε. Σίφνου που ανέλαβε
και έφερε εις πέρας το δύσκολο έργο των επιτυχημένων προβολών.

Από αριστερά: Κ. βλάχου, Γραμματεία Τ.Ε., Γ. Μιχαήλ, Πρόεδρος ΕΛΛΕΤ, Γ. Κουζούμης, Πρόεδρος Τ.Ε. Πάρου, Μ. λιαρίκου, Υπεύθυνη Τ.Ε. και Φ. Νεοφύτου, Υπεύθυνη Σχέσεων
με τα Μέλη

πάρος με παρουσία των προέδρων και εκπροσώπων τους, οι οποίοι ενημέρωσαν για τις δράσεις τους. Καθοριστική ήταν και η παρουσία
των προέδρων και εκπροσώπων των Ειδικών
Συμβουλίων που παρουσίασαν τα προγράμματα τους, δίνοντας συμβουλές και παροτρύνοντας τα Μέλη των Τ.Ε. να δραστηριοποιούνται
και να εμπλέκουν τις τοπικές κοινωνίες όσο
περισσότερο μπορούν. Η συνάντηση έκλεισε
με ένα μικρό γεύμα και την υπόσχεση να επαναλάβουμε αυτή την εποικοδομητική συνάντηση και του χρόνου.

της Σοφίας Κατζηλιέρη, Αντιπροέδρου
Τοπικής Επιτροπής Σίφνου, ΕΛΛΕΤ

Η Τοπική Επιτροπή Σίφνου διοργάνωσε τον Φεβρουάριο την προβολή μιας σειράς επίκαιρων
περιβαλλοντικών ταινιών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού
να παρακολουθήσουν σημαντικά ελληνικά και
ξένα ντοκυμαντέρ που πραγματεύονται θέματα
περιβάλλοντος που αφορούν τόσο τη χώρα μας
όσο και τον πλανήτη.
Ταινίες που προβλήθηκαν: «Express Σκοπελίτης,

ε Τ Η Σ ΙΑ Σ ΥΝ Α Ν ΤΗ Σ Η
ΤΩ Ν ΤΟ ΠΙ Κ ΩΝ ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Ω Ν
Τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα «Ντίνος λεβέντης» η ετήσια συνάντηση των Τοπικών Επιτροπών της ΕλλΕΤ με
την παρουσία του προέδρου της Γ. Μιχαήλ και
της Γεν. Γραμματέως λ. Κέρτσικωφ. Η Μ. λιαρίκου Μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνη των Τ.Ε.
άνοιξε με χαιρετισμό της τη συνάντηση και
έδωσε τη σκυτάλη στους εκπροσώπους των
Τ.Ε. Στη φετινή συνάντηση έλαβαν μέρος η Σκύρος, η Κέρκυρα, η Σίφνος, η Κέα, η Νάξος και η

Παρακαλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, υπογράφοντας στη διεύθυνση: www. egaio.gr/nomosxedio.php

«Νερό για τα Νησιά»:
Η νέα έκδοση της εΛΛεΤ
της Γεωργίας Κίκου, ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ

Το θέμα του νερού στα νησιά αποτελεί μείζονος
σημασίας πρόβλημα, το οποίο οξύνεται ακόμα
περισσότερο με την άφιξη χιλιάδων τουριστών
κάθε χρόνο. Με την ευκαιρία της έναρξης της
τουριστικής περιόδου, το ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ επέλεξε να θίξει ξανά το θέμα αυτό με την παρουσίαση της νέας του έκδοσης «Νερό για τα Νησιά». Το βιβλίο εξετάζει το πρόβλημα της ανεπάρκειας του πολύτιμου φυσικού πόρου και προτείνει λύσεις για τη βιώσιμη διαχείρισή του, διευκολύνοντας έτσι τους κατοίκους των νησιών
και εξυπηρετώντας το μεγάλο αριθμό επισκεπτών που δέχονται κάθε χρόνο.
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Την πέμπτη 16 Ιουνίου 2011, εκλεκτοί ομιλητές
παρουσίασαν το βιβλίο αναλύοντας το θέμα της
διαχείρισης του νερού στα νησιά: Γιάννης Γλυνός,
Δήμαρχος Άνδρου, Χαρά Τζαναβάρα, Δημοσιογράφος, Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής
Παν/μίου Αθηνών & Πρόεδρος Νομικού Τμήματος

και Νικόλαος Φωστιέρης, Ναύαρχος Ε.Α. & Πρώην
Δήμαρχος Αμοργού. Σημαντική ήταν η συμβολή
του πέτρου Γκίκα, Επίκουρου Καθηγητή, Τμήμα
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, που έκλεισε τη συζήτηση με συμπεράσματα.
Την εκδήλωση είχε ανοίξει με χαιρετισμό ο Κώστας Καρράς, Πρόεδρος Προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, παρουσιάζοντας παραδείγματα από το
χώρο του Αιγαίου και επισημαίνοντας την ανάγκη
εξεύρεσης λύσεων, ενώ τη συζήτηση έκλεισε ο
Γιάννης Μιχαήλ, Πρόεδρος ΕΛΛΕΤ, τονίζοντας τη
σοβαρότητα του προβλήματος, με το οποίο η ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ασχολείται συστηματικά.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία
του εκδοτικού οίκου λιβάνη και την ευγενική χορηγία του Γεωργίου προκοπίου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία (εκδόσεις λιβάνη)
και τα γραφεία της ΕλλΕΤ.

Φ ΥΣ ΙΚ Ο Ι Σ Π ΟΡ Ο Ι – Υ ΒΡ ΙΔ ΙΑ :
Σ Η Μ ε ΙΩ ΣΑ Τ ε 1
Μαρκέλλα λεγάκη, Πρώην Γ.Γ.
Τοπικής Επιτροπής Πάρου, ΕΛΛΕΤ

«Η ελεύθερη πρόσβαση σε σπόρους πρέπει να
είναι ανθρώπινο δικαίωμα». Με αυτό το σύνθημα η Τ.Ε. πάρου κάλεσε τους κατοίκους του
νησιού την Κυριακή, 10 Απριλίου 2011 στο
Αγροκήπιο παροικιάς στη Γιορτή των Σπόρων,
που διοργάνωσε.
Στόχος μας ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου σε θέματα διατήρησης και
επαναπροσδιορισμού κλασσικών αξιών, όπως τα
γνήσια φυσικά προϊόντα. Ενημερώσαμε το κοινό
για την αξία των φυσικών σπόρων και προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε το ενδιαφέρον για τις
ντόπιες ποικιλίες, θυμίζοντας την γεύση και το
άρωμα που είχαν τα λαχανικά και τα φρούτα στο

Φωτογραφία: Μαρκέλλα λεγάκη

παρελθόν. Ρίξαμε τον σπόρο της ενημέρωσης
στη νέα γενιά για την διατροφική αξία των ντόπιων ποικιλιών και την υπεροχή τους έναντι των
υβριδίων. Στοχεύσαμε στους επαγγελματίες
στον τομέα σίτισης και φιλοξενίας, ώστε να τους
παρακινήσουμε να χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα, που σαφώς υπερτερούν των εισαγομένων
και αποτελούν συστατικό στοιχείο της τοπικής
γαστρονομίας.

Η ανταπόκριση ήταν θερμή, με συμμετοχή κατοίκων απ’ όλο το νησί. Η προσφορά σπόρων
ήταν απρόσμενα μεγάλη και η διαδικασία ανταλλαγής ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. προβλήθηκε ενημερωτικό βίντεο από το «πΕλΙΤΙ»
και ακολούθησαν ομιλίες για τον τρόπο σποράς
και χρήσης των σπόρων. Η Γιορτή συνεχίστηκε
με νηστίσιμα φαγητά και τοπικό κρασί και
έκλεισε με την προτροπή: του χρόνου να είμαστε πιο πολλοί και να φέρουμε νέους σπόρους,
που θα εξασφαλίσουν την συνέχεια της φυσικής
διατροφής κόντρα σε υβρίδια και χημικά.
H φιλοξενία μας από το Δήμο πάρου στο Αγροκήπιο παροικιάς, μάς δίνει την βεβαιότητα ότι
τα 22 στρέμματα της αξιόλογης αλλά παραμελημένης δημοτικής ιδιοκτησίας θα αξιοποιηθούν σύντομα, ώστε το Αγροκήπιο να ενταχθεί
στους πόλους έλξης του νησιού.

εΛΛΗΝΙΚΗ εΤΑΙΡεΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕυΧΟυΣ 41

12

] εΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

εΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Μετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα [2010-2020]»
Δημόσιος διάλογος στο διαδίκτυο: Μια πρωτοβουλία ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΛΛΕΤ, ΕΚΕΠΕΚ

της Αμαλίας Ζέπου
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| πΡΟΕΔΡΟυ ΤΟ υ ΣυΜβ ΟυλΙΟυ πΟΙΟ ΤΗΤ ΑΣ ΖΩ ΗΣ ( Συ ΜπΟ ΖΩ)

Η λεπτή γραμμή

• Εναλλακτικές
• πράσινη

μορφές γεωργίας
βιομηχανία και μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις
• πρότυπα

www.diavouleusi.eliamep.gr

«Μ

ετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα
[2010-2020]» είναι το θέμα του δημόσιου διαλόγου που διοργανώνουν
στο διαδίκτυο το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής
& Εξωτερικής πολιτικής-ΕλΙΑΜΕπ, σε συνεργασία με την ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος και πολιτισμού-ΕλλΕΤ και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης-ΕΚΕπΕΚ του παντείου πανεπιστημίου.
Στο διάλογο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν –με την υποβολή ουσιαστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής– πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και του επιχειρηματικού κλάδου με
ειδική γνώση σε κάποια από τις πολιτικές της
πράσινης ανάπτυξης (ενέργεια, γεωργία-αλιεία-εξορύξεις, επιχειρηματικότητα, οικιστική
πολιτική, πολιτική μεταφορών και δασική πολιτική-ύδατα-παράκτιες περιοχές).
Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει
βήμα: α) για γόνιμη παράθεση και ανταλλαγή
θέσεων πάνω σε εξειδικευμένα ζητήματα της
πράσινης ανάπτυξης, και β) την ανάδειξη εύ-
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χρηστων και αποτελεσματικών εργαλείων και
νέων προτάσεων πολιτικής, με στόχο την προώθηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης και βάση το τρίπτυχο προώθηση επιλεκτικής ανταγωνιστικότητας, καινοτομία, εξοικονόμηση πόρων.
Με βάση το σύνολο των προτάσεων που κατατίθενται (στόχος μας είναι να έχουμε συνολικά περί τις 70 προτάσεις), οι τρεις Εταίροι θα
επιδιώξουν να συγκεντρώσουν τις προτεινόμενες πολιτικές και τεχνολογικές προτεραιότητες για την Ελλάδα και να κωδικοποιήσουν
τους βασικούς τρόπους υλοποίησής τους σε
μια συνθετική Έκθεση. Αυτή η Έκθεση με τη
μορφή ενός πρωτότυπου και Χρηστικού Οδηγού για την εφαρμογή πράσινων πολιτικών θα
παρουσιασθεί σε ανοιχτή δημόσια εκδήλωση
και θα προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς.
Στην ειδική ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας
www.diavouleusi.eliamep.gr έχουν αναρτηθεί οι
πρώτες προτάσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
• παραγωγή Ενέργειας
• βιώσιμα πρότυπα στην αλιεία και στις ιχθυοκαλλιέργειες

στις νέες κατασκευές και επεμβάσεις σε παλιά κτίρια
• Θαλάσσιες μεταφορές και ναυτιλία
• Διαχείριση υδάτινων πόρων
• παράκτιες περιοχές
Ο διάλογος είναι ανοιχτός σε όλους, προβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.diavouleusi.eliamep.gr και υπάρχει δυνατότητα
ανάρτησης σχολίων.
Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση σε όλους
όσοι είναι ειδικοί στις επιμέρους θεματικές
ενότητες, σε επιστήμονες, αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με σχετική εμπειρία να επισκεφτούν την ιστοσελίδα, να διαβάσουν, να κρίνουν και να (αντι)προτείνουν.
Με την υποστήριξη της ειδικά συσταθείσας
Επιστημονικής Επιτροπής:
Γεράσιμος Αράπης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών; Πρόεδρος Συμβουλίου Φυσικού Περιβάλλοντος (ΣΦΥΠ), Αντιπρόσωπος Ε.Ε.Β.
ΕΛΛΕΤ, Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ,
Δημήτρης λάλας, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ, Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, τ. Γενικός Δ/ντής
Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ειδικός
Σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, Γιάννης
παλαιοκρασσάς, τ. Υπουργός και Επίτροπος
ΕΕ, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ, Ανδρέας παπανδρέου, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ίων Σιώτης, πρώην Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών; Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Γρηγόρης Ι.
Τσάλτας, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής ΕΚεΠΕΚ.

Φωτογραφίες: παναγιώτης παρασκευόπουλος

π

ώς έγινε και μέσα σε μιάμιση ώρα καθάρισε ένα σχετικά μεγάλο τετράγωνο στην πλάκα, όπου επί χρόνια ολόκληρα επικρατούσε μια ατελείωτη μουτζούρα
σε όλους τους τοίχους απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς;
Η τόσο μικρή χρονική διάρκεια, και ο αντίστοιχα μικρός κόπος για να σιγάσει ο «θόρυβος»
της ακαταστασίας των πρόχειρων βαμμένων
συνθημάτων στο σημείο αυτό της πλάκας, δημιουργούν την πεποίθηση ότι το συμμάζεμα
της πόλης είναι προκλητικά απλό και στο χέρι του καθένα.
Ήταν ένα Σάββατο του Φεβρουαρίου, μια γκρίζα μέρα της χειμωνιάτικης Αττικής όταν μαζεύτηκαν περίπου 50 άτομα, ανάμεσά τους κάτοικοι της πλάκας, μέλη της ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιβάλλοντος & πολιτισμού καθώς και φίλοι των atenistas να καθαρίσουν τους βαμμένους τοίχους από τα μπουκωμένα στρώματα
των συνθημάτων, γκραφίτι και «taggings» (οι
πρόχειρες υπογραφές) στο τετράγωνο των
οδών Επαμεινώνδα, Διοσκούρων και πολυγνώτου. Με πινέλα, βούρτσες και σκάλες, κα-

Φωτογραφία: Αμαλία Ζέπου

θώς και την παλέτα των χρωμάτων που αντιστοιχούσε στο κάθε κτίριο, οι δραστήριοι πολίτες έβαψαν και καθάρισαν την πλατεία.
πώς έγινε και πώς μπορεί να ξαναγίνει;
Η αρχική σκέψη ήταν του Δημήτρη Ρηγόπουλου, συνιδρυτή των atenistas (με τον Τάσο Χαλκιόπουλο), ο οποίος ήρθε σε επαφή με μέλη
της ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τον πρόεδρο της
Επιτροπής πρωτοβουλίας Κατοίκων πλάκας,
κ. παρασκευόπουλο. Η άμεση ανταπόκριση και
η θετική υποστήριξή τους ενδυνάμωσαν την
πρωτοβουλία: όχι μόνο με τη συμβολική αξία
να εμπλέκονται οι κάτοικοι σε δράσεις που
αφορούν τη γειτονιά τους, αλλά με σημαντικές
πρακτικές λύσεις για την οργάνωση της δράσης. Δόθηκε ένας τόνος γιορτής χάρη στα κεράσματα που προσφερόντουσαν επί τόπου και
την τοποθέτηση μικρής διακριτικής καρτέλας
πάνω σε κάθε κτίριο που έλεγε: «Αυτό το σπίτι καθαρίστηκε και βάφτηκε από τα παιδιά και
τους κατοίκους της Πλάκας. Παρακαλούμε
βοηθήστε να διατηρηθεί καθαρό».
Δεν διατηρήθηκε καθαρό. Ήρθαν τα «άλλα»
παιδιά και εξίσου «γρήγορα και απλά» άρχι-

σαν πάλι να γράφουν προκλητικά πάνω στους
τοίχους.
Μια λεπτή γραμμή χωρίζει την ενεργοποίηση κατοίκων της πόλης σε δύο αντίθετα αποτελέσματα. Άραγε γίνεται να αποτρέψουμε τη διόγκωση
αυτής της διαφοράς; Να αποφύγουμε έναν άχρηστο πόλεμο μεταξύ δύο στρατοπέδων;
Ο κ. παρασκευόπουλος, στο άρθρο του «Η Εικόνα της πόλης, μια άλλη εκδήλωση» (περιοδικό Ηλιαία, Απρίλιος 2011) με αφορμή την
παραπάνω δράση γράφει για την αξία του σεβασμού στον δημόσιο χώρο. Εκεί αναφέρει ότι
την ώρα του καθαρισμού απομονώθηκε ένα
μικρό τμήμα ενός graffiti που «έμοιαζε [..] με
ένα παράθυρο ανοιγμένο στον τοίχο μέσα
από το οποίο μια φοβισμένη μορφή έβγαζε
μια κραυγή απόγνωσης που θύμιζε [...] Munch». Η μορφή αυτή είμαστε εμείς. Κι αυτό μας
ενώνει. Η κοινή μας βιωματική αίσθηση ότι
η πόλη έχει εγκαταλειφθεί. Όχι μόνο από την
πολιτεία, αλλά κι από μας τους ίδιους που
«γρήγορα και απλά» μπορούμε, όπως φάνηκε, να ωθήσουμε τον Αθηναϊκό ακτιβισμό σε
μια θετική πορεία.
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To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Που εξελέγη στη Γ.Σ. της 7ης Απριλίου 2011

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Γιάννης Μιχαήλ, πρόεδρος & πρόεδρος Συμβ.
Θεσμ. πλαισίου (ΣΘΕπ)
Γεράσιμος Αράπης, A’ Aντιπρόεδρος, πρόεδρος Συμβ. Φυσικού
περ/ντος (ΣΦυπ) & Αντιπρόσωπος Ε.Ε.β

8o Πανόραμα Oικολογικών Tαινιών

Τ

ο πανόραμα Οικολογικών Ταινιών –το μόνο τέτοιο φεστιβάλ που
διοργανώνεται στην Αθήνα– πραγματοποιήθηκε φέτος για 8η συνεχή χρονιά στις 30 Μαρτίου, 6 & 13 Απριλίου, προσφέροντας την ευκαιρία σε μέλη και φίλους να παρακολουθήσουν σημαντικές
ταινίες-ντοκυμαντέρ από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

ΧΟΡΗΓΟΙ εΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γιάννης Παλαιοκρασσάς, β’ Αντιπρόεδρος
Αντωνία Βουλγαράκη, Γ’ Αντιπρόεδρος & πρόεδρος Δ.Ε. Θεσ/νίκης

Η ΕλλΕΤ θα ήθελε να ευχαριστήσει τους χορηγούς της εκδήλωσης:

Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Δ’ Αντιπρόεδρος & πρόεδρος Συμβ. περ/κής
Εκπαίδευσης (ΣπΕ)
Δημήτρης Λάλας, Ε’ Αντιπρόεδρος
Λούλα Κέρτσικωφ, Γενική Γραμματέας
Άγης Χιλιαρχόπουλος, Ταμίας
Κώστας Σταματόπουλος, πρόεδρος Συμβ. Αρχιτεκτ. Κληρονομιάς
(ΣΑΚ)
Λυδία Καρρά, πρόεδρος Συμβ. Επικοινωνίας (ΣΕπΙ)

ΠΡεΣΒεΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Θερμές ευχαριστίες στην κα Ματρώνα Egon για την ευγενική της χορηγία.

Λία Γεωργοπούλου, πρόεδρος Συμβ. Οικονομικής Κινητοποίησης
(ΣΟΚ)
Αμαλία Ζέπου, πρόεδρος Συμβ. ποιότητας Ζωής (ΣυΜπΟΖΩ)
Κώστας Καρράς, Αντιπρόσωπος EUROPA NOSTRA

Τσικνοπέμπτη 2011

Μιχάλης Σκούλλος, Αντιπρόσωπος MIO/ECSDE
Φώφη Νεοφύτου, υπεύθυνη Σχέσεων με Μέλη

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και
φέτος η καθιερωμένη αποκριάτικη γιορτή της
Τσικνοπέμπτης (24 Φεβρουαρίου 2010), εκδήλωση που συγκεντρώνει μέλη και φίλους
και ενισχύει σημαντικά το έργο της ΕλλΕΤ.

Μαρία Λιαρίκου, υπεύθυνη παρακολούθησης Τοπικών Επιτροπών

Μέλη: Νίκος Γεωργιάδης, Κώστας Γλεούδης, θωμάς Δοξιάδης,
Αγγέλα Κομνηνού, Βασίλης Κονιόρδος, Δημ. Παπαχριστόπουλος,
Μιχάλης Πρώιος, Κων/νος Σγουμπόπουλος, Ιωάννα Στεριώτου

Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην οργάνωση της βραδιάς: την
Κατερίνα Καΐρη, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής, για τη γενναιόδωρη χορηγία της, τη λία Γεωργοπούλου, τη βιργινία Ματσέλη,
και την Αγγέλα Κομνηνού, καθώς και όλα τα μέλη του ΣΕπΙ και της
Εταιρείας που συνεισέφεραν με άλλες προσφορές.

Ανδρέας Αντύπας, Οικονιμικός Σύμβουλος
Στάθης Ποταμίτης - Δημήτρης Παπαχριστόπουλος: Νομικοί Σύμβουλοι

Μέλη Διοικούσας Επιτροπής παραρτήματος Θεσσαλονίκης:
Αντωνία Βουλγαράκη, πρόεδρος
Βασίλης Κονιόρδος, Αντιπρόεδρος
Άννα Σαραϊδάρη, Γραμματέας
Μαρία Δαλκαφούκη, Οικονομικός Διαχειριστής
Όλγα Τραγανού Δεληγιάννη, Μέλος
Βάϊος Γανίτης, Μέλος
Χρήστος Αποστολίδης, Μέλος
Αναστάσιος Ζουμπούλης, Αναπληρωματικό Μέλος
ευτέρπη Μαρκή, Αναπληρωματικό Μέλος
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ΠΡΟΣΩΠΑ

ε λ έ ν η

Κ α ρ ύ δ η

Η Ελένη Καρύδη γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1990. Είναι τριτοετής φοιτήτρια στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στην ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήρθε το Δεκέμβριο του 2010, στα
πλαίσια της πρακτικής άσκησης ΕΣπΑ και έκτοτε προσφέρει εθελοντικά
στο Συμβούλιο Επικοινωνίας. πιο πρόσφατα συμμετείχε στη διοργάνωση του 8ου πανοράματος Οικολογικών Ταινιών και στην οργάνωση της
ταινιοθήκης της εταιρείας. Στα μελλοντικά σχέδια της περιλαμβάνονται
οι σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην παβία της Ιταλίας, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

Μ ι χ ά λ η ς

Χ α β α ρ ά ν η ς

Γεννημένος στην Αθήνα και κάτοικος λέσβου,
απ’όπου είναι και η καταγωγή του. Το 2005 αποφοίτησε από το Τμήμα περιβάλλοντος της Σχολής περιβαλλοντικών επιστημών του πανεπιστημίου Αιγαίου.
‘Εκτοτε συνεργάζεται με περιβαλλοντικές οργανώσεις και εταιρείες για την προστασία και διαφύλαξη
του περιβάλλοντος. Από το 2010 συνεργάζεται με την ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ. Είναι υπεύθυνος για τη σύσταση
του Δικτύου καλών πρακτικών του προγράμματος στο β. Αιγαίο και τα
Δωδεκάνησα.
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Αθήνας 54
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Σωματείο μη κερδοσκοπικό
Τριπόδων 28, πλάκα, 105 58 Αθήνα
Κωδικός 2755
Τ: 210 3225245, 210 3226693
F: 210 3225240
E: elet@ellinikietairia.gr
www.ellet.gr
Iδιοκτησία ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πΕΡΙβΑλλΟΝΤΟΣ ΚΑΙ πΟλΙΤΙΣΜΟυ
Εκδότης: Γιάννης Μιχαήλ, πρόεδρος
Συντακτική Επιτροπή: λυδία Καρρά, Γεράσιμος Αράπης, Γιάννης παλαιοκρασσάς
Διόρθωση κειμένων: Hλίας Νέλλας

Τυπώνεται σε 4.000 αντίτυπα, σε χαρτί Eurobulk 115gr, πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δασών PEFC.

