ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί, στο αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Εβερτ” της
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, η εκδήλωση “Σκύρος: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον” που
στοχεύει σε έναν ανοιχτό διάλογο - προβληματισμό για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι
πολίτες σχετικά με την ενδεχόμενη μετατροπή της Σκύρου στο μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της
Ευρώπης, καταστρέφοντας με αυτό τον τρόπο μία τεράστια έκταση που είναι χαρακτηρισμένη
ως περιοχή Natura. Ταυτόχρονα η εκδήλωση έχει ως στόχο να αποτελέσει παράδειγμα και για
άλλες περιπτώσεις τόπων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
Η Σκύρος είναι ένα νησί με έντονο πολιτιστικό παρελθόν και πλούσιο οικοσύστημα. Οι ολοένα
αυξανόμενες οικονομικές προκλήσεις, καθώς και παράγοντες που δεν ελέγχονται από την
τοπική κοινωνία (π.χ. κεντρικός σχεδιασμός της πολιτικής της χώρας), δημιουργούν έντονα την
ανάγκη για επαναπροσδιορισμό ο οποίος θα οδηγήσει σε συνειδητές επιλογές. Τι είναι αυτό που
επιθυμεί η τοπική κοινωνία για το νησί της; Τη διατήρηση του σημερινού χαρακτήρα του, ενός
νησιού δηλαδή με ήπια ανάπτυξη και έμφαση στην βιωσιμότητα; Τη μετατροπή του σε
βιομηχανική περιοχή, αν τελικά προχωρήσει η εγκατάσταση του μεγάλου αιολικού πάρκου
που σχεδιάζεται για το νότιο τμήμα του νησιού; ‘Η την ισορροπία μεταξύ
παράδοσης, νεωτερισμού και οικονομικής ανάπτυξης, η οποία θα σέβεται το χαρακτήρα του
τόπου και θα εφαρμόζει οικολογικές λύσεις που δεν θα συνεπάγονται την καταστροφή του;
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλίες αρμόδιων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και
οργανώσεων και θα συνεχιστεί με ανοιχτή συζήτηση. Παράλληλα, θα πλαισιώνεται από οπτικό
υλικό που θα κινείται στους άξονες παρελθόν, παρόν, μέλλον.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρίνα Μιχαλοπούλου. Λόγω του περιορισμού
στην προσέλευση κοινού, θα γίνει ζωντανή μετάδοση του συνόλου της εκδήλωσης μέσω live
streaming στο link: youtu.be/sVsjtbHQZKU.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:00 Καλωσόρισμα
18:10 Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Νίκος Μαυρίκος | Δήμαρχος Σκύρου
Μίλτος Χατζηγιαννάκης | Πρώην Δήμαρχος Σκύρου, Βουλευτής Εύβοιας
Γιάννης Ευγενικός | Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου, Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνα
“Σκύρος SOS”

18:30 Ομιλίες
“Η νομική διάσταση της εγκατάστασης αιολικών πάρκων 333 MW στο όρος Κόχυλας της
Σκύρου”
Γιώργος Ξανθούλης | Δρ Νομικής, Δικηγόρος
“Σκύρος, Κιβωτός Πολιτισμού”
Αναστασία Φαλτάιτς, Διευθύντρια Μουσείου Φαλτάιτς
“Κόχυλας, ένα βουνό σύμβολο για το νησί της Σκύρου. Οι απειλές για την βιοποικιλότητα από
την εγκατάσταση αιολικού βιομηχανικού έργου”
Χρυσάνθη Ζυγογιάννη | Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος “LIFE”
“Επιπτώσεις αιολικών στα πουλιά”
Φίλιππος Δραγούμης | Ορνιθολόγος
“Προβλήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α.Π.Ε.”
Νίκος Βίττης | Αγρονόμος, Τοπογράφος - Μηχανικός
“Συστημική ανάλυση της χωροθέτησης αιολικών σταθμών στην Ελλάδα”
Δημήτρης Γκότσης | Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
“Το επόμενο μέτωπο: Η Κεντρική Εύβοια και ο θαλάσσιος χώρος Κύμης-Σκύρου”
Δημήτρης Σουφλέρης | Δικηγόρος, Εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιβάλλοντος Κύμης
Ομιλία Λήξης
Μιχάλης Καραμπίνης | Αρχαιολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
20:00 Ανοιχτή Συζήτηση (Ερωτήσεις από το κοινό στους ομιλητές, είτε ζωντανά, είτε
διαδικτυακά)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΚΥΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 | ΩΡΑ: 18:00
ΧΩΡΟΣ: ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ “ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ”
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ: 50 ΑΤΟΜΑ, ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΚΕΚΑ
LIVE STREAMING: youtu.be/sVsjtbHQZKU
FACEBOOK: facebook.com/skyros.future
TWITTER: twitter.com/skyros_future

