
Τ ην ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε και 
να ευαισθητοποιήσουμε για τη φροντί-
δα του φυσικού περιβάλλοντος ανέδειξε 

η έκθεση με τίτλο «Περιβάλλον και Κοινωνία», 
που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» κατά 
το διάστημα 5 Ιουλίου - 28 Αυγούστου, με την 
υποστήριξη της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, υπό την 
αιγίδα του Δήμου Ελευσίνας. Ήταν η 8η έκθεση 
που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο, 
αφιερωμένο στη μνήμη του επί σειρά ετών 
Προέδρου της Εταιρίας μας Λεωνίδα Κανελλό-
πουλου.

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία, 
μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες, να ταξι-
δέψουν νοερά σε διάφορες γωνιές  της Ελλά-
δας και να θαυμάσουν τη μοναδική βιοποικιλό-
τητα της χώρας μας, τον πλούτο της σε φυτά, 
ζώα, αλλά και οικοσυστήματα. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
με στόχο την αλλαγή του τρόπου σκέψης και 
συμπεριφοράς, ιδιαίτερα των νέων, σημερινών 
μαθητών, αυριανών πολιτών, προς μια κοινωνία, 
η οποία θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο ως 
πολίτη, που πρέπει να ενεργεί με σεβασμό στον 

Περιβάλλον και Κοινωνία: 
Μια έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας 
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

συνάνθρωπο και στο περιβάλλον.

Το υλικό της έκθεσης προήλθε από το φωτο-
γραφικό αρχείο της ΕΕΠΦ, η οποία είχε και την 
επιμέλειά της. Περιελάμβανε, όμως, και πρω-
τότυπα έργα μαθητών από όλη την Ελλάδα, 
που συμμετέχουν με τα σχολεία τους, εδώ και 
20 χρόνια, στα πέντε δίκτυα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Τα δίκτυα αυτά συντονίζει η ΕΕΠΦ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 
στις 5 Ιουλίου με ομιλητές το Δήμαρχο Ελευ-
σίνας Γεώργιο Τσουκαλά, το Νίκο Πέτρου, 
Πρόεδρο της ΕΕΠΦ, την Αλέξια Νικηφοράκη, 
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα της ΕΕΠΦ και 
Πρόεδρο Στρατηγικής Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων και τον Νέλλο Κανελλόπουλο, Διευ-
θυντή Εξωτερικών Σχέσεων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας αναφέρθηκε στα προ-
βλήματα που έχει προκαλέσει η κλιματική αλλα-
γή, η «αφειδώλευτη και πολλές φορές άναρχη 
χρησιμοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων» 
σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, και κατέ-
ληξε υπογραμμίζοντας: «Σήμερα γίνεται επιτα-
κτική η ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης 
μας, τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώ-
νουμε. Είναι σημαντικό να μάθουμε εμείς και τα 
παιδιά μας πως ο πλανήτης μας χρειάζεται το 
σεβασμό όλων μας. Η περιβαλλοντική εκπαί-
δευση είναι σήμερα χρήσιμη και απαραίτητη σε 
όλους μας, πολίτες και ηγέτες. Η έκθεση που 
πραγματοποιείται από την Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης, με την υποστήριξη της 
Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, υπό την αιγίδα του Δή-
μου Ελευσίνας, με θέμα τη βιοποικιλότητα είναι 
ένα σημαντικό έναυσμα για να επανακαθορί-
σουμε τις αξίες μας για τη ζωή και το περιβάλ-
λον, την οικονομία και την κοινωνία».

Στις τεράστιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
όπως παρουσιάζονται σε έκθεση Διακυβερνητι-
κής Επιτροπής του ΟΗΕ (2007), επικέντρωσε την 
ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, σημειώνοντας 

Ο Λ. Κόλλας, Γενικός Γραμματέας της ΕΕΠΦ, ξεναγεί το 
Δήμαρχο Ελευσίνας Γ. Τσουκαλά στην έκθεση.
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ότι είναι απαραίτητη η μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία: μια οικονομία «που θα σέβεται το οι-
κοσύστημα του πλανήτη, ώστε να λειτουργήσει 
μακροπρόθεσμα, εξασφαλίζοντας υψηλό βιοτικό 
επίπεδο για όλους». Χαρακτήρισε κρίσιμη την 
ανάγκη για αλλαγή συμπεριφοράς σε ατομικό 
επίπεδο: «Αυτό θα οδηγήσει με ασφάλεια στην 
απαραίτητη προσαρμογή στις νέες συνθήκες δι-
αβίωσης και, κατ’ επέκταση, στην εκτόνωση της 
ανησυχίας και της κοινωνικής αναστάτωσης. Η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη δημιουργία 
συνειδητοποιημένων πολιτών, αλλά και, γιατί όχι, 
ηγετών με όραμα, είναι η πρόκληση που βρίσκεται 
μπροστά μας. Μέσα από αυτή τη μοναδικά κρί-
σιμη παιδαγωγική διαδικασία θα επαναπροσδιο-
ρίσουμε τις πεποιθήσεις μας, τις παραδοχές μας 
και τις αξίες μας σχετικά με  το περιβάλλον, την 
οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ήταν εστια-
σμένη η ομιλία της Αλ. Νικηφοράκη, η οποία 
ανέφερε και τα εξής: «Πρέπει να τονισθεί η ση-
μασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή της –
με ευρύτερο νόημα– εκπαίδευσης για την αειφο-
ρία, η οποία κατ’ εξοχήν στοχεύει στην αλλαγή 
τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς των μαθητών 
προς μια κατεύθυνση, που θα τους επιτρέψει να 
δημιουργήσουν ή να επαναπροσδιορίσουν το 
όραμα για μια παγκόσμια, δημοκρατική κοινω-
νία, μια κοινωνία, που θα βασίζεται πραγματικά 
στη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, θα θέτει 
στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ως ελεύθερη θετι-
κή προσωπικότητα, αλλά και ως ενεργό πολίτη, 
ο οποίος θα πράττει, θα συμπεριφέρεται και θα 
διεκδικεί –με σεβασμό όμως στο συνάνθρωπο, 

στη φύση και στις φυσικές συνθήκες. Τελικά εί-
ναι θέμα επιλογής. Στόχος μας: να στηρίξουμε 
τα παιδιά, τους αυριανούς ενεργούς πολίτες και 
τους αυριανούς εμπνευσμένους ηγέτες, να επι-
λέξουν σωστά, αλλά και να εργαστούν σκληρά 
για να διαμορφώσουν τον κόσμο στον οποίο 
θέλουν να ζήσουν».

Ο Νέλλος Κανελλόπουλος, αφού ευχαρίστησε 
το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευ-
σίνας για τη συνεργασία τους και την ΕΕΠΦ για 
την επιμέλεια της έκθεσης, τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Η ενεργός ευαισθησία και μέριμνα του Τιτάνα 
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
είναι γνωστή από πολλές δεκαετίες και πέραν 
των υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία. 
Οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε πριν από σχε-
δόν μια δεκαετία, στο πλαίσιο του Οικουμενι-
κού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και του 
Καταστατικού Χάρτη της Πρωτοβουλίας για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου, είναι 
σήμερα πιο σημαντικές και ουσιαστικές από 
ποτέ. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
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Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
(ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας στην 
Ελλάδα, με αδιάλειπτη δράση, από το 1951, στην 
προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλο-
ντος. Από το ξεκίνημά της πρωτοστάτησε στη 
δημιουργία Εθνικών Δρυμών και Προστατευό-
μενων Περιοχών, στον εκσυγχρονισμό της ελ-
ληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην 
προστασία βιότοπων και απειλούμενων ειδών πα-
νίδας και χλωρίδας. Εμπνευστής της ίδρυσης της 
ΕΕΠΦ και πρώτος Γενικός Γραμματέας της ήταν ο 
Ιάκωβος Σαντοριναίος.

Το 1958, Γενικός Γραμματέας ανέλαβε ο εκ των 
ιδρυτικών μελών Βύρων Αντίπας, ψυχή και κι-
νητήρια δύναμη της ΕΕΠΦ για τα επόμενα 35 
χρόνια.  Σε αναγνώριση του έργου του, η ΕΕΠΦ 
θέσπισε το Βραβείο “Βύρων Αντίπας“, το οποίο 
απονέμεται σε πρόσωπα και μη κρατικούς φο-
ρείς που αποδεδειγμένα συμβάλλουν αποτελε-
σματικά, σε βάθος χρόνου και με ανιδιοτέλεια, 
στην προστασία της φύσης και του περιβάλλο-
ντος. Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν το 2011 ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυ-
μα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FEE  
(Foundation for Environmental Education), 
για λογαριασμό του οποίου διαχειρίζεται πέ-
ντε διεθνή Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης. Είναι 

επίσης μέλος των διεθνών περιβαλλοντικών 
οργανισμών IUCN (Διεθνής Ένωση για τη 
Διατήρηση της Φύσης), ECNC (Ευρωπαϊ-
κό Κέντρο Προστασίας της Φύσης), EUCC 
(Ευρωπαϊκή Ένωση για την Προστασία των 
Ακτών).

Συνεργάζεται στενά με άλλες μεγάλες ελληνι-
κές περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε κοινούς στόχους, 
καθώς και με αρμόδιους φορείς του Δημοσίου 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το έργο της 
έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Ford.

Σήμερα η ΕΕΠΦ  δραστηριοποιείται σε τέσ-
σερις κύριους τομείς : 

1.  Παρεμβατική προστασία,

2.  Προγράμματα διατήρησης και προστασί-
ας της φύσης, 

3.  Περιβαλλοντική εκπαίδευση

4.  Οικολογική διαχείριση και ευαισθητοποίη-
ση του κοινού. 

Για να επιτελέσει την αποστολή της βασίζε-
ται, εκτός από τα στελέχη της, σε εκτεταμένο 
δίκτυο εθελοντών, πολλοί από τους οποίους 
είναι πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες.

Η ΕΕΠΦ εκδίδει, από το 1975, το τριμηνιαίο περι-
οδικό «Η Φύση», με ποικιλία άρθρων για θέματα 
φύσης και περιβάλλοντος, αλλά και με αναφορές 
στις δραστηριότητές της, καθώς και το εξαμηνι-
αίο περιοδικό «Το Φυλλαράκι», που διανέμεται 
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Εκδίδει επίσης βι-
βλία για τη φύση, newsletters εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και άλλα ενημερωτικά έντυπα.

διατήρηση, η ενίσχυση, η βιωσιμότητα 
όλων των στοιχείων που συνθέτουν τη 
βιοποικιλότητα δεν αφορά μόνο κάποια 
είδη πανίδας και χλωρίδας του πλανήτη 
μας, που αντιμετωπίζουν το φάσμα της 
εξαφάνισης ή κάποια οικοσυστήματα 
ή περιοχές προστατευόμενες από το 
δίκτυο NATURA. Η βιοποικιλότητα 
αφορά, άμεσα ή έμμεσα, όλους μας 
και μας αφορά το ίδιο σοβαρά, όπως 
η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η ανεξέ-
λεγκτη μόλυνση των υδάτινων πόρων, η 

κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου και τόσα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Η έκθεση «Περιβάλλον και Κοινωνία», που φι-
λοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας 
Κανελλόπουλος», παραπέμπει στην συνειδητο-
ποίηση της ανάγκης να ευαισθητοποιηθούμε 
και να ευαισθητοποιήσουμε για τη φροντίδα 
του φυσικού περιβάλλοντός μας, όχι μόνο για 
τη δική μας ποιότητα ζωής, αλλά κυρίως, για των 
παιδιών μας».

Στο πλαίσιο της έκθεσης εκδόθηκε λεύκωμα με 
χορηγό τον Τιτάνα.

www.eepf.gr
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