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ΠΡΟΣ : οικολογικές οργανώσεις
ΘΕΜΑ: πρόσκληση συμμετοχής στη ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤO ΝΑΥΠΛΙΟ «ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008»ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Η Ηράκλεια Ένωση Αργολίδας-Κορινθίας, οργανώνει τη ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008 στο
Ναύπλιο, ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 10.00-22.00, στην πλατεία Φιλελλήνων του
Ναυπλίου.
Καλεσμένοι ως εκθέτες είναι οι εξής φορείς:
• Οικολογικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται για το περιβάλλον κατά
προτεραιότητα στην Πελοπόννησο και στον Κορινθιακό κόλπο.
• Περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που αναπτύσσουν οικολογική δράση.
• Πράσινες επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα από την Πελοπόννησο (ανακύκλωση, παραγωγή-εμπορία
βιολογικών προϊόντων, ήπιες μορφές ενέργειας, πράσινες στέγες, οικοτουρισμός-αγροτουρισμός).
Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008, τελεί υπό την αιγίδα:
• του Δήμου Ναυπλιέων
• της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας,
• του Κρατικού Οργανισμού για τον Εθελοντισμό «Έργο Πολιτών» και την υποστήριξη του ΠΑΚΟΕ
Χορηγοί επικοινωνίας:
• TV SUPER και το περιοδικό «ΕΠΑΘΛΟ»
Παράλληλα επιδιώκουμε την κάλυψη της δαπάνης της Γιορτής από πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.
Σκοπός της ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008:
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ζητήματα οικοπροστασίας και οικοανάπτυξης.
Στόχοι:
• Κοινωνικός στόχος. Η παρακίνηση των πολιτών να υιοθετήσουν συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον και
να συμμετέχουν σε δράσεις για την προστασία του.
• Πολιτικός στόχος. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών για να καταστεί ικανή να επηρεάσει τις
πολιτικές της πολιτείας και των Ο.Τ.Α. για το περιβάλλον.
• Αναπτυξιακός στόχος. Η ενημέρωση των οργανωμένων δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών για τα
χρηματοδοτικά, νομικά και άλλα εργαλεία που παρέχονται. για δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος.
• Οικονομικός στόχος. Η γνωριμία του κοινού με την πράσινη επιχειρηματικότητα.
Δράσεις
• Έκθεση υλικού από τους συμμετέχοντες.
• Συναντήσεις εργασίας (workshop) ανά θεματική ενότητα.
• Σύσταση δικτύου επικοινωνίας, πληροφόρησης και κοινής δράσης των οικολογικών οργανώσεων.
• Επίδειξη συστημάτων κομποστοποιήσης και μηχανημάτων θρυμματισμού κλαδιών και φύλλων
• Προβολή μηνυμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και μέσω των ηλεκτρονικών μμε.
• Μουσική συναυλία.
Κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεσή του ένα τραπέζι διαστάσεων 1,20Χ75 εκ. για την παρουσίαση των υλικών
του σε εξωτερικό αλλά καλυπτόμενο χώρο. Παράλληλα οι εκθέτες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να
συμμετάσχουν και ως εισηγητές στις εξής δημόσιες συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιούνται
παράλληλα με την έκθεση και στον ίδιο χώρο, με τις εξής θεματικές ενότητες:
• διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση, διαχείριση υδάτινων πόρων,
• προστασία του Κορινθιακού και του Αργολικού κόλπου-το ενεργειακό πρόβλημα,
• ρόλος των ΜΚΟ στην προστασία του περιβάλλοντος,
• πράσινη επιχειρηματικότητα
Το όλο γεγονός πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη των Συγκριτικών
Πλεονεκτημάτων της Ευρύτερης περιοχής της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Πελοποννήσου και στην
προβολή καλών πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη και θα ευαισθητοποιήσει το Κοινό για την
οικοπροστασία και την οικοανάπτυξη. Έχει ληφθεί μέριμνα για την δωρεάν διανυκτέρευση το Σάββατο,
περιορισμένου αριθμού εκπροσώπων ΜΚΟ που έρχονται από μακριά.
Παρακαλούμε να απαντήσετε αν η οργάνωσή σας επιθυμεί να συμμετάσχει, το συντομότερο, και όχι
μετά από την Παρασκευή 24η Οκτωβρίου 2008, τηλεφωνικώς στον αριθμό 6978022875.
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