
 
Αλεξανδρούπολη, 8 Μαρτίου 2019  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κοινό έδαφος για την Αειφορία:  
Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες ξεκινούν στον Έβρο 
 
 

Το Σάββατο 16 Μαρτίου ώρα 17:30 στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιείται           
η εκδήλωση έναρξης του έργου “Κοινό Έδαφος για την Αειφορία” με καλεσμένο και κεντρικό              
ομιλητή τον Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Πρόεδρο της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και            
Διευθυντή της Οργάνωσης Γη. Το “Κοινό Έδαφος για την Αειφορία” αναπτύσσει μία τοπική             
πλατφόρμα ενημέρωσης, συμμετοχής και τοπικής δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους για τη            
Βιώσιμη Ανάπτυξη και υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους            
Πολίτες», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. 
 
Ποιοί είναι οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχει θέσει ο ΟΗΕ ενόψει 2030 και πώς                  
αυτοί επηρεάζουν την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας; Γιατί μας αφορά η υγεία του              
εδάφους και πώς επηρεάζει την ποιότητα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας;             
Πώς μπορεί η παράδοση να σμίξει με την καινοτομία για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών               
πόρων; Υπάρχει τρόπος να καλλιεργήσουμε το “κοινό έδαφος” σε συμβολικό και παραγωγικό            
επίπεδο προς όφελος των επόμενων γενεών; 
 
Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει μία ομάδα νέων επιστημόνων με αφετηρία την             
Αλεξανδρούπολη, σχεδιάζοντας ένα φιλόδοξο έργο που απέσπασε την πρώτη θέση          
πανελλαδικά στην αξιολόγηση του Πράσινου Ταμείου με βαθμολογία 99/100 ανάμεσα σε 31            
προτάσεις. Η καινοτομία του έργου έγκειται στη σύνδεση της αυτόχθονης γνώσης και της             
θρακικής παράδοσης, με σύγχρονες μεθόδους διαβούλευσης και επιστημονικές προσεγγίσεις         
για την αναγέννηση της υπαίθρου. Αναπτύσσοντας δράσεις με πολίτες σε χωριά του Έβρου και              
συνέργειες με 10 τοπικούς και εθνικούς φορείς, το έργο στοχεύει να αναδείξει τη σημασία του               
εδάφους για την αγροτική παραγωγή, την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της             
κλιματικής αλλαγής, αλλά και την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. 
 
Με επιστημονικό υπεύθυνο τον εθνοβιολόγο κ. Παύλο Γεωργιάδη, το έργο υλοποιείται από τον             
μη κερδοσκοπικό οργανισμό Place Identity και υποστηρίζεται σε τοπικό επίπεδο από το            
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και την κοινότητα GROW Place Greece του Ευρωπαϊκού           
Παρατηρητηρίου Πολιτών για το έδαφος GROW Observatory. H εκδήλωση έναρξης του έργου            
“Κοινό Έδαφος για την Αειφορία” πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής            
Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και απευθύνεται σε εκπροσώπους           
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών συλλόγων της Θράκης,          
εκπαιδευτικούς, καλλιεργητές, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για ζητήματα βιώσιμης           
ανάπτυξης. Τις ομιλιες και την παρουσίαση των επιμέρους δράσεων του έργου θα ακολουθήσει             
ανοιχτή συζήτηση με το κοινό και κέρασμα παραδοσιακών, τοπικών εδεσμάτων. 
 
 
 
 

http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/330/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20148.3.pdf
http://www.prasinotameio.gr/attachments/article/330/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20148.3.pdf
http://www.placeidentity.gr/
https://emthrace.org/
http://www.gnomionline.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-grow-observatory-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB/


 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Καλωσόρισμα:  
“Ο νομός Έβρου μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση της Βιώσιμης Ανάπτυξης” 
Παύλος Γεωργιάδης, Εθνοβιολόγος - Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 
Κεντρική ομιλία:  
“Οι Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η σημασία τους για την Ελλάδα” 
Κωνσταντίνος Μαχαίρας,  Διευθυντής - Οργάνωση Γη, Πρόεδρος - Ελληνική Πλατφόρμα για την 
Ανάπτυξη 

 
Παρουσίαση έργου ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ: 
 

● “Το έδαφος ως κοιτίδα του θρακικού πολιτισμού” 
 Αγγέλα Γιαννακίδου, Διευθύντρια, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
 

● “Συμμετοχικός σχεδιασμός για την κοινωνική καινοτομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου”, 
Στεφανία Ξυδιά, Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Place 
Identity Clusters 
 

● “Εκπαιδεύοντας τους πολίτες του μέλλοντος για την αειφορία”, Κατερίνα Ρουμελιώτη, 
Επικεφαλής Europe Direct K. Μακεδονίας, Συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

 
 
Ακολουθήστε μας! 
Facebook event 
Facebook page: @koinoedafos 
Website: www.koinoedafos.org  
 
 
Πληροφορίες: 
 
Στεφανία Ξυδιά | Υπεύθυνη Επικοινωνίας | Place Identity Clusters 
6934438748 | stephania.xydia@gmail.com  
 
 
 

 
To έργο “ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ για την αειφορία”                Δικαιούχος:  
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» 
Άξονας: «Καινοτόμες δράσεις» 
Μέτρο: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».  
Προϋπολογισμός έργου: 49.460,00 € 
 

 

https://www.facebook.com/events/1506535016144634/
https://www.facebook.com/koinoedafos/?__xts__[0]=68.ARCMzP_Gfaqs4a00hIuxVqVBTwGGRdptKzWt2TJM0E2oyipjrsMguO0UBzLz4FO7RtzDy6ZO5_PkVtkuCb7i7aIyXUO4d_dKqToCAUYJ8biFrTFweDYg7Ytg3e6rjxE2IrsdjHvQNuX-nTsD8yZriQR95Hk2Bgqw-gAPg9dCZQ7G0Zx-xmAY3G02RP-B6VMo2Ogue6Be7hXTZ0rTclZMiLsJ3zshADbkvDmogowVe6HNFKb4Fy_jcyyFDYzM7vArRgPOC1qz3xtMfaEt70nhDFda&eid=ARB9KjJ2xnZGFCk9DEWHY1RX9-_LETK5G58BYH771EgiREQxJrgL2yLlzuqpleC4rYAFNYEd_a4nIs2k
http://www.koinoedafos.org/
http://www.placeidentity.gr/
mailto:stephania.xydia@gmail.com

