
Παρουσίαση Λυδίας Καρρά, Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στην ανακοίνωση των 7 Most Endangered της 
Ευρώπης το 2021 
 
Αγαπητή Επίτροπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα  Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης 
και Νεολαίας, κα Mariya Gabriel, 
Αγαπητοί Φίλοι της Europa Nostra και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  
Αγαπητοί συμμετέχοντες,  
 

Καλημέρα! Η σημερινή εκδήλωση πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρωπαϊκή μας 
Κληρονομιά.  
 

Το πρόγραμμα των βραβείων Europa Nostra (Awards), το οποίο χαίρει πανευρωπαϊκής εκτίμησης, 
αναγνωρίζει τις προσπάθειες τόσων πολλών  σε όλη την Ευρώπη που στοχεύουν  στην αριστεία  με το 
αναστηλωτικό  έργο τους. 
 

Οι στιγμές που παραδίδονται τα βραβεία στους παραλήπτες ενώνουν όλους τους Ευρωπαίους σε μια 
κοινή γιορτή, είναι πραγματικά πολύτιμες και μπορούμε όλοι να μοιραστούμε. 
 

Το πρόγραμμα 7 Υπό Απειλή (7 Most Endangered) είναι πιο δύσκολο και αποτελεί κατ’εμέ ένα πιο ώριμο 
εγχείρημα.  
Δείχνει ότι εμείς στην Ευρώπη και για χάρη της κληρονομιάς μας, είμαστε έτοιμοι να επικρίνουμε τις 
Αρχές του τόπου μας και να ζητήσουμε την βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών άλλων χωρών για να 
σώσουμε ένα μνημείο, μια τοποθεσία, ένα τοπίο. Ζητάμε αυτή τη βοήθεια, αφού έχουμε ήδη 
χρησιμοποιήσει όλη μας την ενέργεια για να το σώσουμε, και ταπεινά και χωρίς ενδοιασμό, ζητάμε  τη 
βοήθεια της Ευρώπης. Αυτή νομίζω ότι είναι η Ευρώπη στα καλύτερά της, κατανοώντας ο ένας τις 
ανησυχίες του άλλου και παρέχοντας υποστήριξη σε στιγμές δυσκολίας. 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) καθώς και ένα πολύ ευρύ φάσμα πολιτών 
από όλη την Ελλάδα, είναι ευγνώμονες για την επιλογή των νησιών του Αιγαίου ως ένα από τα 7 Υπό 
Απειλή Μνημεία στην Ευρώπη φέτος.  Αυτά τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν τόποι όπου ο άνθρωπος 
μπορεί ακόμη  να νοιώσει την  δημιουργία του Θεού. Είναι μικρές  κουκκίδες στον πλανήτη μας, αλλά η 
ομορφιά αυτής της δημιουργίας αντικατοπτρίζεται σε παρθένα τοπία, που αναμειγνύονται με τη 
θάλασσα, τοπία όπου οι άνθρωποι εδώ και αιώνες έχουν δημιουργήσει οικισμούς και μνημεία σε 
αρμονία με τη φύση.  
 

Ναι, τα νησιά χρειάζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις τοπικές τους ανάγκες, αλλά δεν πρέπει 
να μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες με κολοσσιαίες ανεμογεννήτριες προς όφελος των 
μεγαλουπόλεων. Η Ελλάδα χρειάζεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι ήδη σε θέση να 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις της Ευρώπης. Πιστεύουμε στην ανανεώσιμη ενέργεια για τη χώρα μας, 
όμως με τη σωστή χωροθέτηση.  
 

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση της σημασίας αυτού του θέματος, θα δώσει νέα ελπίδα σε όλες αυτές τις 
κοινότητες και σε πολλές άλλες που ζητούν την υποστήριξη της ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και θα μας 
επιτρέψει να εντείνουμε την εκστρατεία μας. 
Αυτά τα νησιά ελπίζουμε να διατηρηθούν για να μπορούν να τα απολαμβάνουν Έλληνες και Ευρωπαίοι.  
 
Ευχαριστώ!!!  
 

Λυδία Καρρά,  
Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού 
 


