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Συνεχίζουμε
με τον ίδιο ενθουσιασμό
Γιώργος Βλάχος,
Επίκουρος καθηγητής τμήματος αγροτικής οικονομίας & ανάπτυξης
του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόεδρος Δ.Σ. WWF Ελλάς.

Όταν έρχεται η στιγμή για τον απολογισμό ενός δύσκολου χρόνου, όπως αυτός που πέρασε, τα συναισθήματα που αυθόρμητα δημιουργούνται είναι η
ανακούφιση αλλά και η ανησυχία για τον καινούριο
που έρχεται.
Εν προκειμένω όμως, ο απολογισμός του WWF Ελλάδος για το χρόνο που πέρασε, δείχνει ότι συνεχίσαμε
τα προγράμματά μας στην Ελλάδα με τον ίδιο ενθουσιασμό αλλά και -επιτρέψτε μας- αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας,
στις παγκόσμιες δράσεις του δικτύου του WWF.
Εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικό όμως, είναι
ότι στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, ξεκίνησαν νέες συνεργασίες: για τη δημιουργία θαλάσσιας
προστατευόμενης περιοχής στις Κυκλάδες, βιώσιμης
αλιείας στην Καβάλα, παρέμβασης στην καθημερινή

ζωή και άλλες μικρότερες αλλά εξίσου αξιόλογες δράσεις. Το πρόγραμμά μας θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί χωρίς τους εταίρους μας, τις προσπάθειες των συνεργατών και των εθελοντών μέσα στην
οργάνωση, τη βοήθεια των χιλιάδων υποστηρικτών
μας αλλά και των ιδρυμάτων που μας στηρίζουν.
Η προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων, οργανώσεων και ιδρυμάτων κάνει ακόμα πιο σημαντική για
εμάς την υποχρέωση για διαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Και σ’ αυτούς, πρώτιστα, απευθύνεται αυτός
ο απολογισμός.
Με τη δικαιολογημένη, νομίζουμε, αισιοδοξία που
μας δημιουργεί ένας τέτοιος απολογισμός, σας ευχαριστούμε και σας καλούμε να συνεισφέρετε στον
διάλογο που ξεκινήσαμε με τις προτάσεις μας για μια
ζωντανή οικονομία.

Για ένα μέλλον όπου άνθρωπος και φύση
συνυπάρχουν αρμονικά
Η αποστολή αυτή του WWF ίσως να φαντάζει ουτοπική για μια χώρα σαν την Ελλάδα που μαστίζεται από τα δεινά της κρίσης. Και όμως, το θολό και
τοξικό τοπίο της αιθαλομίχλης αυτόν τον χειμώνα,
μας έκανε όλους να αντιληφθούμε ορισμένες τουλάχιστον από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
κρίσης. Ίσως τώρα, και με τρόπο δυστυχώς οδυνηρό αρχίζουμε όλοι να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση
μεταξύ υγιούς περιβάλλοντος και πραγματικά βιώσιμης οικονομίας.
Το 2013, αγωνιστήκαμε σε πολλές θέσεις.
Παίξαμε «άμυνα», προσπαθώντας με κάθε δύναμη να αναχαιτίσουμε τις πολιτικές και νομοθετικές
επιθέσεις που δέχεται το φυσικό θησαυροφυλάκιο
της χώρας.
Βγήκαμε «στη σέντρα», κινητοποιώντας πολίτες
και φορείς κοινωνικής προσφοράς για μια καλύτερη ζωή για όλους - πιο ανθρώπινη και αλληλέγγυα,
πιο οικολογική, πιο οικονομική - και διατυπώσαμε
το δικό μας συνολικό όραμα για τον τόπο και τη
χώρα που θέλουμε, για μια πραγματικά βιώσιμη
οικονομία, με όρους οικολογικούς και κοινωνικούς.
Βάλαμε όμως και «γκόλ» που μας δίνουν τη δύναμη
να συνεχίσουμε. Η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων ότι θα «πρασινίσει» το χαρτοφυλάκιό της και δεν θα χρηματοδοτήσει άλλες μονάδες λιγνίτη, όπως η Πτολεμαΐδα 5, ήταν μια νίκη
που πετύχαμε με τη στενή συνεργασία του ευρωπαϊκού μας γραφείου και του WWF Γερμανίας.
Σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, το 2013 συμπλήρωσα 20 χρόνια παρουσίας στο WWF. Ακόμα δεν
μπορώ να πιστέψω πώς πέρασε ο χρόνος. Ίσως
γιατί πάντα ένιωθα τόσο τυχερός που κάνω αυτό
που αγαπώ και έχω και την τιμή να το αποκαλώ
«δουλειά» μου. Ίσως γιατί σε μια χώρα σαν τη δική
μας, θέλει μεγάλη προσπάθεια και επιμονή να πείσεις συχνά για το αυτονόητο, να αντιμετωπίσεις το
τεράστιο χάσμα μεταξύ νόμων και πραγματικότητας, να αντικρούεις τα λάθη και να προτείνεις συνέχεια λύσεις.
Όλη η προσπάθεια αυτή λοιπόν δεν κουράζει. Αντιθέτως, στο WWF Ελλάς, ακόμα και σε δύσκολους
καιρούς, παραμένουμε συνεπείς στους στόχους
μας και την αποστολή μας.
Σας περιμένουμε στο πλευρό μας, συνοδοιπόρους
σε δύσκολο αλλά και όμορφο αγώνα.

Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής.

Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε
σε έναν από τους πιο προικισμένους
τόπους του πλανήτη. Η Ελλάδα, αν
και μια πολύ μικρή χώρα στον χάρτη,
φιλοξενεί ιδιαίτερα οικολογικά
σημαντικές περιοχές και είδη.
Όλα αυτά, μαζί με μια εντυπωσιακή εναλλαγή του τοπίου,
συνθέτουν τη μοναδική φυσική μας κληρονομιά. Μια κληρονομιά η οποία σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απειλείται με
μη αναστρέψιμη βλάβη.
Στην προσπάθεια λοιπόν να διαφυλάξουμε το παρελθόν και
το παρόν μας, αγωνιζόμαστε για την προστασία της ελληνικής φύσης σε δάση, θάλασσες, υγρότοπους. Σε μοναδικά
οικοσυστήματα, τα οποία με τη σειρά τους είναι το σπίτι για
εξίσου μοναδικά και απειλούμενα είδη. Η φώκια, η χελώνα
καρέτα, ο αργυροπελεκάνος, το τσακάλι, είναι μερικά μόνο
από αυτά.
Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορούμε να αγνοούμε το μέλλον.
Εντοπίζουμε το ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και προτείνουμε λύσεις για την επόμενη μέρα και τον
δρόμο προς ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον.

Τι μας κάνει ξεχωριστούς
Φέρνουμε τον άνθρωπο
στο επίκεντρο της δράσης μας
Μαζί αναζητούμε λύσεις που θα κάνουν τον καθημερινό τρόπο ζωής μας καλύτερο. Οικολογικά, οικονομικά,
συμμετοχικά. Προχωράμε σε συνολικές προτάσεις και
λύσεις που συνθέτουν το όραμά μας για μια βιώσιμη
οικονομία. Μια οικονομία που θα προστατεύει το φυσικό κεφάλαιο, ως αδιαμφισβήτητη βάση της.
Οι καιροί είναι πονηροί. Από το 2010, όταν επίσημα η
Ελλάδα μπήκε σε ρυθμούς κρίσης, βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με καινούριες απειλές για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τον άνθρωπο. Για αυτόν τον
λόγο έχουμε αναπτύξει αντανακλαστικά και εργαλεία
απέναντι στην κρίση.
Ωστόσο δεν λειτουργούμε τυχοδιωκτικά. Δεν παρασυρόμαστε από τις πιέσεις της επικαιρότητας,
ούτε «μεθάμε» από τις προοπτικές μίας εύκολης
επιτυχίας ή μίας εφήμερης δημοσιότητας.
Οι επιλογές μας είναι αποτέλεσμα ενός πολύ προσεκτικού σχεδιασμού.

Για πάνω από μισό αιώνα προωθούμε υπεύθυνες
λύσεις στα πιο κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας και του πλανήτη, μέσα από ολοκληρωμένη προσέγγιση, πνεύμα συνεργασίας και απόλυτη διαφάνεια.

Διαφάνεια & Λογοδοσία

«Ο σχεδιασμός μας ξεκινάει
από την μεσοπρόθεσμη στρατηγική μας, εξειδικεύεται σε
δράσεις σχεδιασμένες και στοχευμένες σύμφωνα με διεθνώς
αναγνωρισμένες προσεγγίσεις,
και ολοκληρώνεται με την
συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανασχεδιασμό
της δουλειάς μας. Στη «γλώσσα
μας» αυτό το λέμε «κυκλική
διαχείριση»: αποτελεί την καρδιά της λογοδοσίας μας και τον
τρόπο μας να τιμούμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να
εξασφαλίζουμε ότι αξιοποιούμε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τους πόρους που προσφέρουν
όσοι μας στηρίζουν».
Kωνσταντίνος Λιαρίκος,
επικεφαλής προγράμματος & λειρουργιών.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

Αλλαγή πορείας για τις θάλασσές μας.
Στόχος, η δημιουργία μιας θαλάσσιας
προστατευόμενης περιοχής γύρω από τη Γυάρο
Γιατί μια Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή;
Ας σκεφτούμε πρώτα τον πολιτιστικό μας πλούτο.
Θα αφήναμε ποτέ το Μουσείο της Ακρόπολης αφύλαχτο και χωρίς συντήρηση; Σίγουρα όχι. Όμως και
για το φυσικό μας πλούτο η σωστή διαχείριση και η
προστασία είναι απαραίτητες.
Σήμερα, στη Μεσόγειο, έχουμε φτάσει στο σημείο 4
στα 5 είδη ψαριών να υπεραλιεύονται και οι πληθυσμοί τους να μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Και πέρα
από τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, έχουμε
σκεφτεί τις επιπτώσεις για την οικονομία μας;
Η δημιουργία μιας νέας Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής, ειδικά στις Κυκλάδες, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα μοναδικό σε ομορφιά, αλλά
χωρίς καμιά θεσμική προστασία, παρουσιάζει μια
μεγάλη ευκαιρία. Όσο για την οικολογική αξία της
περιοχής, ας σκεφτούμε μόνο ότι φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία Μεσογειακής φώκιας Monachus
monachus στη Μεσόγειο!

«Προστατευόμενη περιοχή»,
όπως λέμε, «εμπόδιο στην ανάπτυξη»;
Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή: στόχος δεν
είναι να βάλουμε τη «φύση σε γυάλα». Προστασία
δε σημαίνει αποκλεισμός. Σημαίνει όμως σχεδιασμός, σωστή διαχείριση, αποτελεσματική φύλαξη
και αξιοποίηση. Θέλουμε να προστατεύσουμε το
θαλάσσιο περιβάλλον, με τρόπο που ταυτόχρονα να στηρίζει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.
Αυτή, άλλωστε, είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. Αν
το πετύχουμε στη Γυάρο, τότε θα έχουμε κάνει το
πρώτο βήμα για να το εφαρμόσουμε και σε άλλες
περιοχές στη Μεσόγειο κι αυτό θα είναι μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα.

«Πριν από 2 δεκαετίες το WWF πρωτοστάτησε στη δημιουργία της πρώτης
Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στην Ελλάδα στη Ζάκυνθο. Σήμερα, είναι καιρός να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά.»
Σπύρος Κοτομάτας, συντονιστής «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE».
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μόνο θαλάσσια πάρκα σε όλη
την Ελλάδα: στη Ζάκυνθο και τις
Βόρειες Σποράδες.
μόνο της Μεσογείου σε καθεστώς
προστασίας, σε σύγκριση με το
διεθνή στόχο του 10%.
του παγκόσμιου πληθυσμού της
Μεσογειακής Φώκιας ζει στη Γυάρο.
Η δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, ώστε να προστατευτεί αποτελεσματικά η φύση και παράλληλα
να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.
ο σχεδιασμός και η διαχείριση
της θαλάσσιας προστατευόμενης
περιοχής βάσει της οικοσυστημικής προσέγγισης και της συμμετοχής στη διαχείριση των εμπλεκόμενων φορέων, μέθοδοι που
εφαρμόζονται για 1η φορά στην
Ελλάδα και τη Μεσόγειο.
Ένα μοντέλο ζωντανής οικονομίας για ψαράδες, τουρισμό και
ευρύτερη τοπική κοινωνία.

www.cycladeslife.gr
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Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση;
Στη χώρα μας δυστυχώς δεν συνηθίζεται ο δημιουργικός διάλογος, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η
αποτελεσματική συνεργασία. Όμως, είμαστε αποφασισμένοι να κολυμπήσουμε ενάντια στο ρεύμα.
Από νωρίς θέλουμε να εμπλακούν με ενεργή συμμετοχή στην έρευνα, το σχεδιασμό, τη λειτουργία
και τη διαχείριση της περιοχής όλοι οι φορείς που
επηρεάζουν και επηρεάζονται από την περιοχή: κεντρικές και τοπικές αρχές, οργανισμοί τουριστικής
ανάπτυξης, ψαράδες, τουριστικός τομέας, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, και πολλοί άλλοι. Για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, θα βασιστούμε στην οικοσυστημική
διαχείριση και τη συνδιαχείριση από τους χρήστες
της περιοχής. Με απλά λόγια, θα καθίσουμε όλοι
‘στο ίδιο τραπέζι’ για να βρούμε κοινές λύσεις, κάτι
που δε θα είναι εύκολο. Όμως, όπως πρωτοστατήσαμε πριν από 2 δεκαετίες στη δημιουργία της
πρώτης Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής
στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, έτσι και σήμερα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα μπροστά.

Είναι κατάλληλη η στιγμή για τέτοια εγχειρήματα,
εν μέσω κρίσης;

κάποια χρόνια το άμεσο πρόβλημα στο επάγγελμά
τους, ζητούν τη λήψη μέτρων για την προστασία των
ιχθυαποθεμάτων στην περιοχή. Κι όχι μόνο αυτό.
Μέσω του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE θα δημιουργηθούν
εξειδικευμένες υποδομές και θα προωθηθούν νέες
εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως ο καταδυτικός
τουρισμός. Όλοι μιλάμε για την ανάγκη για ανάπτυξη, ας δοκιμάσουμε λοιπόν μια ανάπτυξη που πραγματικά θα μας ωφελήσει, αξιοποιώντας το φυσικό
πλούτο μας. Όπως ακριβώς και με την αρχαία μας
κληρονομιά, σκοπός είναι να κρατήσουμε τη φυσική
μας κληρονομιά ζωντανή και να την αξιοποιήσουμε
για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι το
μεγάλο στοίχημα του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια
και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.237.346€.

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE «Ολοκληρωμένη προστασία
της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες» (Life ΝΑΤ/
GR/000688), υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη
χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Prince Albert II of Monaco Foundation και από το
Blue Marine Foundation

Το πρόγραμμα «Κυκλάδες LIFE» εντάσσεται στις
δράσεις της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας η οποία
δημιουργήθηκε από τα γραφεία του WWF στην
Ελλάδα, την Τουρκία, την Ισπανία, την Ιταλία,
τη Γαλλία και με τη συνεργασία των γραφείων
στη Μεσόγειο (MedPO), στις Βρυξέλλες (EPO)
και του Διεθνούς WWF.
Το 2013 ήταν μια χρονιά όπου αναπτύξαμε την
κοινή μας «θαλάσσια στρατηγική», βάζοντας
έτσι τα θεμέλια για τα επόμενα κρίσιμα χρόνια.

Η στιγμή είναι κατάλληλη, ακριβώς λόγω της κρίσης!
Για πρώτη φορά, μια σημαντική μερίδα επαγγελματιών ψαράδων των Κυκλάδων, βλέποντας εδώ και

Ο στόχος της Μεσογειακής πρωτοβουλίας είναι
τριπλός:
• προστασία του θαλάσσιου φυσικού πλούτου,
• πραγματικά βιώσιμες οικονομίες
• υγιείς τοπικές κοινωνίες.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, μαζί με το WWF Ελλάς που είναι ο συντονιστής του προγράμματος θα
δουλέψουν οι παρακάτω εταίροι:

Σε μια περιοχή όπου η σχέση του ανθρώπου με τη
θάλασσα υπήρξε έντονη από την αρχαιότητα, μόνο
μέσα από συλλογική προσπάθεια θα καταφέρουμε
να διατηρήσουμε τη μοναδική πηγή ζωής που μοιραζόμαστε. Τη Μεσόγειο.

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2013: Η περιβαλλοντική νομοθεσία
σε διαθεσιμότητα!
Από το 2005 παρακολουθούμε και καταγράφουμε σε
καθημερινή βάση τις σημαντικότερες εξελίξεις στη
νομοθεσία και τη νομολογία για μια σειρά από περιβαλλοντικούς τομείς. Στόχος μας είναι να εντοπίζουμε
προβλήματα εφαρμογής του νόμου και να προτείνουμε
ενδεδειγμένες λύσεις. Κάθε καλοκαίρι ολοκληρώνουμε
αυτή τη δράση και εκδίδουμε μια ετήσια έκθεση, στην
οποία αποτυπώνεται η εφαρμογή ή μη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη χρονιά που πέρασε
Ολοκληρώνοντας για 9η φορά αυτή την προσπάθεια, με λύπη διαπιστώσαμε ότι στην Ελλάδα της
κρίσης, το ποτάμι γυρίζει πίσω και η περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση είναι πιο έντονη από ποτέ.
Ανάμεσα στα πολλά δυσάρεστα συμπεράσματα της
έκθεσής μας, ξεχωρίζουμε:
• την ουσιαστική διάλυση του εθνικού συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών,
• μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που αψηφούν το περιβαλλοντικό δίκαιο,
• ένα υποβαθμισμένο Πράσινο Ταμείο και
• την εκχώρηση της γεωχωρικής πληροφορίας της χώρας σε ιδιώτες.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι σε σημαντικό βαθμό,
η περιβαλλοντική αυτή οπισθοδρόμηση αποτέλεσε
ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης, η οποία φαίνεται να ενδίδει στη λογική αυτών που βλέπουν το
περιβάλλον ως εμπόδιο στην ανάπτυξη. Η προτεραιότητα μοιάζει να είναι η προώθηση των επενδύσεων ακόμα κι όταν το συνολικό τους κόστος υπερβαίνει το όφελος.
Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, η οπισθοδρόμηση
ήρθε ως απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων
της χώρας. Σημειώθηκε όμως και μια πρωτόγνωρη υποβάθμιση της ποιότητας της νομοθέτησης,
με διάσπαρτες διατάξεις για παρόμοια θέματα σε
εντελώς άσχετα νομοθετήματα και διεθνείς συμβάσεις, αλλά και ρυθμίσεις που είναι κακογραμμένες ή υπερβολικά δυσνόητες. Καθώς πια μόνο ένας
ειδικός μπορεί να αποκρυπτογραφήσει την ουσία
των νομοθετημάτων αυτών, έτσι ο μέσος πολίτης
στερείται στην πράξη το δικαίωμα να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να καταθέτει την άποψή του.

«Περισσότερο από ποτέ, το δίκαιο
του περιβάλλοντος μένει ανεφάρμοστο.
Η αδιαφάνεια και η πολυνομία αυξάνονται,
ενώ οι θεσμοί που διασφαλίζουν την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση,
την επιτήρηση των φυσικών μας πόρων
και τη δημόσια διαβούλευση αποδυναμώνονται. Όλα αυτά τη στιγμή που, περισσότερο
από ποτέ, χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε
το φυσικό μας κεφάλαιο και να το αξιοποιήσουμε σαν μοχλό ανάπτυξης».
Γιώργος Χασιώτης, νομικός συντονιστής.

© Μάριος Βόντας / WWF Ελλάς

«O μέσος πολίτης στερείται
στην πράξη το δικαίωμα
να παρακολουθεί τις εξελίξεις
και να καταθέτει την άποψή του.»

Ο μαραθώνιος αγώνας μας
ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου
Τη χρονιά που μας πέρασε σημειώσαμε ακόμα μια
νίκη στο μαραθώνιο αγώνα μας ενάντια στην εκτροπή
του Αχελώου. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), απαντώντας στα ερωτήματα που του
τέθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
για την υπόθεση, αποφάσισε ότι η εκτροπή, με τον
τρόπο που σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 2006, παραβιάζει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Το ΔΕΕ έκρινε επίσης ότι είναι ανεπίτρεπτη η περιβαλλοντική μελέτη του έργου, καθώς στηριζόταν
σε ανεπίκαιρα και αναξιόπιστα στοιχεία για τις συντελούμενες επεμβάσεις σε περιοχές Natura 2000
και για τον σκοπό του έργου, δηλαδή την άρδευση
του θεσσαλικού κάμπου.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, λεφτά για πέταμα - εν έτει
2013 - στον Αχελώο υπήρχαν ακόμα! Συγκεκριμένα, ενώ εκκρεμούσε η έβδομη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Κυβέρνηση υπέγραψε
απόφαση για εκταμίευση μεγάλων ποσών για τη
συνέχιση του παράλογου αυτού έργου.
Εξαιτίας αυτής ακριβώς της περιβαλλοντικής και
κοινωνικής αναλγησίας καλέσαμε την τρικομματική
Κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Σταύρο Καλογιάννη, να σεβαστούν τις
αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου
και να ξεφύγουν από τις σπάταλες και καταστροφικές
λογικές του παρελθόντος. Το ποτάμι, δε γυρίζει πίσω!

Επί του πιεστηρίου
Στις αρχές του Ιανουαρίου 2014, με απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε όλους τους όρους που προβάλαμε μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και
πολλούς τοπικούς φορείς ενάντια στην εκτροπή. Συγκεκριμένα, έκρινε πως το έργο παραβιάζει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά, την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οδηγία για τους οικότοπους
και τα είδη, τη σύμβαση για την πολιτική κληρονομιά και την επιταγή του ελληνικού Συντάγματος για την προστασία του
περιβάλλοντος! Συνολικά, το δικαστήριο έκρινε ότι ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός του έργου είναι αντίθετος με τις αρχές
της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Ενώ εκκρεμούσε η έβδομη
απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η Κυβέρνηση
υπέγραψε απόφαση για εκταμίευση
μεγάλων ποσών για τη συνέχιση
του παράλογου αυτού έργου.»
Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής.

Λίγα λόγια για την ιστορία....
Η ιστορία των σχεδίων για την εκτροπή του Αχελώου, που
ήδη μετρά πολλά χρόνια, συνοψίζεται ως εξής: το ελληνικό
κράτος έχει βαλθεί να αλλάξει τη ροή του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ελλάδας, που πηγάζει από την Πίνδο, εκβάλλει στο Ιόνιο και ποτίζει την πεδιάδα του Αγρινίου. Στόχος είναι μέρος της εκβολής του να καταλήξει στο θεσσαλικό
κάμπο. Το έργο διαχρονικά παρουσιάζεται στους αγρότες
της Θεσσαλίας, κυρίως για ψηφοθηρικούς λόγους, ως η μαγική λύση για τις ανάγκες της άρδευσης των χωραφιών.
Όμως, η πραγματικότητα είναι άλλη
Tο έργο έχει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος, το οποίο εδώ
και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να συγχρηματοδοτήσει. Το κόστος πια επιβαρύνει αποκλειστικά το κράτος
μας, δηλαδή εμάς τους ίδιους. Επιπλέον, το έργο θα έχει τεράστιο οικολογικό κόστος, τόσο στην Αιτωλοακαρνανία όσο
και στα ευαίσθητα οικοσυστήματα στην καρδιά της Νότιας
Πίνδου, όπου ήδη έχει διανοιχθεί η σήραγγα και έχουν σκαφτεί οι ταμιευτήρες για τα φράγματα. Το έργο θα έχει και
μεγάλο ανθρώπινο κόστος, αφού ένα ολόκληρο χωριό, η Μεσοχώρα, και πολλά μνημεία, όπως το ιστορικό μοναστήρι του
Αγίου Γεωργίου στο Μυρόφυλλο, θα βυθιστούν στο νερό.
Ποια όμως είναι τα τεκμηριωμένα οφέλη του έργου,
για τα οποία αξίζει να πληρώσουμε ένα τέτοιο κόστος;
Εδώ φτάνουμε στο «κερασάκι της τούρτας»: δεν υπάρχει
ούτε μια μελέτη που να αποδεικνύει ότι το έργο θα λύσει πράγματι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο θεσσαλικό κάμπο. Είναι ενδεικτικό ότι ο σχεδιασμός της εκτροπής
άλλαξε τρεις φορές: αρχικά ήταν για 1.200.000.000 κυβικά
μέτρα νερού, ποσότητα που στη συνέχεια μειώθηκε στο μισό
και, πριν λίγα χρόνια, μόλις στο ένα πέμπτο της αρχικής πρόβλεψης. Όμως, οι διαστάσεις της σήραγγας και των φραγμάτων παρέμειναν ίδιες. Μνημειώδες παράδειγμα κακού σχεδιασμού και αδιαφορίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

«Κομμάτια να γίνει ;»

Η μάχη ενάντια στο παράνομο εμπόριο άγριων ζώων
Η παγκόσμια εκστρατεία του WWF έφερε το ζήτημα
του παράνομου εμπορίου στο φως της δημοσιότητας,
πιέζοντας τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση.
Αναδείξαμε ότι πρόκειται για το πέμπτο μεγαλύτερο οργανωμένο παράνομο εμπόριο στον κόσμο, ένα
ζήτημα όχι μόνο προστασίας της άγριας φύσης αλλά
και εθνικής ασφάλειας, όπως η τρομοκρατία και
άλλες μορφές λαθρεμπορίου. Η έρευνά μας ακόμα
κατέδειξε πως τα ίδια κυκλώματα που δραστηριο-

ποιούνται στο παράνομο εμπόριο άγριων ζώων, διακινούν επίσης ναρκωτικά και όπλα. Το παράνομο
εμπόριο τροφοδοτεί παράνομες ομάδες και ένοπλες
συγκρούσεις στις πιο ευαίσθητες περιοχές της γης.
Παρόλα αυτά, οι έλεγχοι που γίνονται είναι χαλαροί και οι ποινές που επιβάλλονται ελαφρότατες,
με αποτέλεσμα τα κέρδη να είναι πολύ μεγάλα, ενώ
το ρίσκο ιδιαίτερα μικρό.

Με τη διεθνή εκστρατεία μας το 2013 πετύχαμε παγκόσμια κινητοποίηση
για ένα παγκόσμιο πρόβλημα:
Αυστηρότεροι έλεγχοι:

σε μεγαλέμπορο προϊόντων άγριας ζωής στην Νότιο Αφρική.

Ειδικά σκυλιά άρχισαν να εκπαιδεύονται για ελέγχους στα
σύνορα στην Κίνα, ώστε να ανιχνεύουν τα παράνομα προϊόντα που κρύβονται μέσα σε αποσκευές.

Αυστηρότεροι νόμοι και ποινές θεσμοθετήθηκαν
στην Κένυα, τη Ρωσία και την Ιαπωνία.

Στο Νεπάλ και στη Ναμίμπια, σε συνεργασία με την
Google, τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα άρχισαν να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση
των λαθροκυνηγών.
Για πρώτη φορά, η Νότιος Αφρική και το Βιετνάμ σύναψαν συμφωνία για να σπάσουν την αλυσίδα του παράνομου εμπορίου από την πηγή στον καταναλωτή.
Αυστηρότερες ποινές:
Για πρώτη φορά, παραδειγματική ποινή 40 ετών επιβλήθηκε

Στο Γκαμπόν, τα όπλα και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση των ελεφάντων απαγορεύτηκαν, δίνοντας αφορμή για τον γενικότερο έλεγχο του εμπορίου όπλων.
Αποτελεσματική πίεση
Επιδώσαμε 500.000 υπογραφές από όλο τον κόσμο στην
πρωθυπουργό του Βιετνάμ, ζητώντας αποτελεσματική
δράση ενάντια στο παράνομο εμπόριο άγριων ζώων. Η
πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ενώπιον 178 χωρών να κλείσει
τις εγχώριες αγορές ελεφαντόδοντου, όπου γίνεται το «ξέπλυμα» του παράνομου ελεφαντόδοντου από την Αφρική.

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Γιατρεύει
την τεμπελιά
και την ακμή

ΔΕΡΜΑ

Για τις ψυχικές
ασθένειες

ΑΙΜΑ
Θωρακίζει
τον οργανισμό

ΟΥΡΑ
για διάφορες
δερματικές
παθήσεις

ΔΟΝΤΙΑ
Για τη λύσσα
και το άσθμα

ΧΟΛΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ

Για τους
σπασμούς

ΛΙΠΟΣ

Για τον εμετό και
την αιμορραγία

Για τον πονόδοντο

Νέα απειλή

Προστατευόμενα ζώα σε προστατευόμενες περιοχές;

Η προστασία σπάνιων ειδών έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Η τίγρη της Σιβηρίας, της οποίας ο πληθυσμός βρισκόταν το 1940 στο χείλος της
εξαφάνισης με μόλις 40 άτομα, σήμερα έχει δεκαπλασιαστεί και ξεπερνά τις 400.

Για να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση αυτή, μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν οργανωμένα κυκλώματα λαθροκυνηγών που τροφοδοτούν τις αγορές με τα παράνομα
μέρη. Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία - διόπτρες για όραση τη νύχτα,
όπλα με σιγαστήρες, αναισθητικά, ακόμα και ελικόπτερα - εισβάλλουν σε εθνικούς
δρυμούς και προστατευόμενες περιοχές, όπου αποδεκατίζουν τα θηράματά τους. Η
παγκόσμια εμβέλεια των κυκλωμάτων είναι τέτοια, ώστε να μπορούν μέσα σε 48
ώρες από τη στιγμή που το κέρατο κόβεται από το κεφάλι του ρινόκερου στη Νότιο
Αφρική, να πωλείται στους καταναλωτές στην αγορά στο Βιετνάμ.

Όμως μια νέα απειλή έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια και απειλεί να αφανίσει είδη όπως
η τίγρη, ο ρινόκερος και ο ελέφαντας: το παράνομο εμπόριο για τα μέρη των άγριων ζώων.
Η πίστη σε μαγικές ιδιότητες και η μόδα κυρίως σε κάποιες ασιατικές χώρες έχουν δημιουργήσει ένα κύμα τεράστιας ζήτησης για τα μέρη του σώματός τους. Η τιμή για το
κέρατο του ρινόκερου έφτασε τα 60.000 δολάρια το κιλό, περισσότερο από το χρυσάφι!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ»:

Γνωρίζοντας την κρυφή ζωή των θαλασσών μας
Με σύνθημα, «Μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι, ας μάθουμε
να ζούμε μαζί», το «Θάλασσα» έβαλε στόχο να φέρει τα
μυστικά των θαλάσσιων θηλαστικών στην επιφάνεια. Μια
υποθαλάσσια κοινωνία που έχει δική της γλώσσα, δικά
της έθιμα και που, αν και σπάνια έρχεται σε επαφή μαζί
μας, η μοίρα της καθορίζεται από τις δικές μας πράξεις.
Πόσοι από μας γνωρίζαμε ότι στην Ελλάδα ζει μόνιμα το
δεύτερο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη και γρηγορότερη
φάλαινα στον κόσμο; Η πτεροφάλαινα κι ακόμα 8 είδη
θαλάσσιων θηλαστικών ζουν στις θάλασσές μας.
Μέσα σε 3 χρόνια, το Θάλασσα πέτυχε αύξηση αναγνωρισιμότητας.
• 22% για το σταχτοδέλφινο
• 11% για το ρινοδέλφινο
• 9% για το ζωνοδέλφινο
Γνωρίσαμε καλύτερα μερικές από τις απειλές τους:
• Η υπεραλίευση στερεί την τροφή τους.
• Η ρύπανση από στερεά απόβλητα γεμίζει τα στομάχια
τους με τα σκουπίδια μας.
• Η ηχορρύπανση εμποδίζει την επικοινωνία, την αναζήτηση τροφής και τον προσανατολισμό τους, αφού η
ακοή τους είναι «τα μάτια» τους.

Βάλαμε πλώρη για αποτελεσματική ευαισθητοποίηση:
• Το υλικό κατάρτισης του «Θάλασσα» στάλθηκε σε όλα
τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος της χώρας.
• Το εκπαιδευτικό πακέτο έφτασε σε 35.000 παιδιά.
Στόχος μας όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επαφής
με τα θαλάσσια θηλαστικά. Σε 34 σεμινάρια, σε 22 πόλεις,
σε 10 από τις 13 περιφέρειες της επικράτειας, στο Ιόνιο,
στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, στο Μυρτώο και το Κρητικό
πέλαγος, αλλά και στον Κορινθιακό κόλπο, εκπαιδεύσαμε:
• 700 δόκιμους του εμπορικού και πολεμικού ναυτικού,
τους μελλοντικούς μας πλοιάρχους.
• 246 λιμενικούς, κτηνίατρους και άλλα στελέχη φορέων
που εμπλέκονται άμεσα με την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών.
• 100 φοιτητές επιστημών της θάλασσας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν έναν υποβρύχιο πολιτισμό που μεταδίδει τις παραδόσεις του από γενιά σε
γενιά. Κοινωνικές ομάδες που συνεννοούνται για την
ανατροφή των μικρών τους, για την αναζήτηση τροφής
και προειδοποιούν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Τα πανέξυπνα θαλάσσια θηλαστικά αποτελούν τη
μεγαλύτερη απόδειξη της ζωντάνιας των θαλασσών μας.

«Πόσοι από μας γνωρίζαμε ότι στην
Ελλάδα ζει μόνιμα το δεύτερο μεγαλύτερο
ζώο του πλανήτη και γρηγορότερη
φάλαινα στον κόσμο; Η πτεροφάλαινα
κι ακόμα 8 είδη θαλάσσιων θηλαστικών
ζουν στις θάλασσές μας».
Μαρία Λιβανού, συνεργάτης θαλάσσιων προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα «Θάλασσα» είχε διάρκεια τρία χρόνια
και ο συνολικός του προϋπολογισμός ήταν 1.343.248 €.

Το πρόγραμμα «Θάλασσα» (LIFE09INF/GR/000320), υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», την Blue Planet Shipping Limited και το Πράσινο Ταμείο.

www.thalassa-project.gr

Λίγα λόγια για την ιστορία....
Πώς να προστατεύσουμε τον υποθαλάσσιο πολιτισμό μας, αν δε γνωρίζουμε καν
την ύπαρξή του; Το 2010, η Mom, το WWF
Ελλάς, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών
Πέλαγος και το Tethys Research Institute
οραματίστηκαν μια κοινή στρατηγική προστασίας για τα θαλάσσια θηλαστικά.
Το τριετές πρόγραμμα Θάλασσα, που ολοκληρώθηκε φέτος, ήταν το πρώτο βήμα για
να καταπολεμήσουμε την σημαντικότερη
απειλή που αντιμετωπίζουν: την άγνοια.

© s.airoldi / Tethys

Για την υλοποίηση του προγράμματος «Θάλασσα», μαζί με το WWF Ελλάς εργάστηκαν οι παρακάτω εταίροι:

Αναδείξαμε τη χρυσή τομή μεταξύ αιολικών
πάρκων και σπάνιων αρπακτικών στη Θράκη
Και τα δυο αποτελούν προτεραιότητα για το WWF,
γι’αυτό και τη χρονιά που πέρασε δώσαμε τις απαντήσεις μας σε αυτό το δύσκολο ερώτημα, καταθέτοντας την ανανεωμένη πρότασή μας για την ορθή
χωροθέτηση των αιολικών πάρκων στη Θράκη.
Η ευρύτερη περιοχή της Θράκης αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση, καθώς το αιολικό της δυναμικό προσελκύει τόσο τα προστατευόμενα και παγκοσμίως απειλούμενα αρπακτικά πουλιά, όπως το
μαυρόγυπα και τον ασπροπάρη, όσο και τους επενδυτές σε έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας.
Αναζητώντας αυτή λοιπόν τη λεπτή ισορροπία, απαντήσαμε με την πρότασή μας, θέτοντας όρους και
προϋποθέσεις για τη σωστή χωροταξία των αιολικών
στην περιοχή και την ηθικά και νομικά επιβεβλημένη (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) προστασία
των πουλιών που απειλούνται. Στην πρότασή μας
αυτή, αξιοποιήσαμε όλη την τεχνογνωσία μας και

τις διεθνείς κατευθύνσεις που αφορούν σε ανάλογες υποθέσεις και εντοπίσαμε τις περιοχές που είναι
κατάλληλες για την εγκατάσταση μονάδων αιολικής
ενέργειας και αυτές που χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις για να προστατευτούν τα απειλούμενα πουλιά.
Όλη αυτή η δουλειά παρουσιάστηκε στις αρμόδιες αρχές, τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή στην
εγκατάσταση αιολικών πάρκων, στα μελετητικά
γραφεία που συντάσσουν τις σχετικές μελέτες και
στις υπόλοιπες περιβαλλοντικές ΜΚΟ της χώρας.
Αν και η αντιμετώπιση των αρχών ήταν θετική
στις προτάσεις μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενέκριναν δύο επενδύσεις σε ζώνες που εμείς θεωρούμε
ως «κόκκινες». Σε αυτή την εξέλιξη αντιδράσαμε
άμεσα με ανάλογες παρεμβάσεις και νομικές ενέργειες, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να αναζητούμε
τρόπους για την ενσωμάτωση της πρότασής μας
στην εθνική νομοθεσία.

«Αν ο αριθμός των ανεμογεννητριών
αυξηθεί όπως έχει προγραμματιστεί,
η επιβίωση για αρκετά είδη σπάνιων
πουλιών τίθεται σε κίνδυνο».
Δώρα Σκαρτσή, υπεύθυνη προγράμματος Δαδιάς.
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Μπορεί να συνυπάρξει η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας με την προστασία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών της Θράκης;

2000

εώς σήμερα
έχουν εγκατασταθεί

181
ανεμογεννήτριες σε
13

αιολικά πάρκα στη Θράκη
ενώ προβλέπονται

300

επιπλέον...
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Από το

Στις κορυφές των βουνών της Πρέσπας,
τα σύνορα χάνονται...
Μπορεί οι Πρέσπες διοικητικά να μοιράζονται μεταξύ Ελλάδας, πΓΔΜ και Αλβανίας, όμως τα νερά δε
γνωρίζουν σύνορα, αφού ό,τι γίνεται στη μια όχθη,
τις επηρεάζει όλες. Επομένως, η στενή συνεργασία
μεταξύ των τριών γειτονικών λαών είναι μονόδρομος. Έτσι λοιπόν, τα μέλη τριών περιβαλλοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο για την περιβαλλοντική προστασία της Πρέσπας, Prespa Net,
τον περασμένο Ιούλιο ανέβηκαν στο Pelister (Πέλιστερ), το υψηλότερο βουνό της περιοχής των Πρεσπών. Το μήνυμα που έστειλαν οι ορειβάτες από τη
«στέγη της Πρέσπας» είναι ότι η διασυνοριακή περιβαλλοντική συνεργασία πρέπει να εκτείνεται από τις
λίμνες μέχρι τις κορυφές των βουνών και στις τρεις
χώρες. Το Prespa Net δημιουργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο με πρωτοβουλία των περιβαλλοντικών οργανώσεων EΠΠ, ΜES και PPNEA, οι οποίες ένωσαν
τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν από κοινού την
υλοποίηση διασυνοριακών δράσεων.

Σε απευθείας σύνδεση με τους πελεκάνους
Οι μακροχρόνιες δράσεις για την προστασία των σπάνιων αυτών πουλιών συνεχίζονται με τον εμπλουτισμό των
μεθόδων έρευνας και παρακολούθησης αλλά και με την
ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας με άλλες χώρες που
έχουν την τύχη να φιλοξενούν πελεκάνους. Συγκεκριμένα,
για την προστασία των πελεκάνων και τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν κατά την περιπλάνηση τους μεταξύ των
υγροτόπων της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας, τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένο αριθμό πουλιών
πομποί τηλεμετρικής παρακολούθησης. Τα σήματα που

«στέλνουν» τα πουλιά μας εφοδιάζουν με πολύτιμες γνώσεις και στοιχεία για τις συνήθειές τους και βοηθούν στο
σχεδιασμό μέτρων προστασίας. Φυσικά, μιας και μιλάμε
για μεταναστευτικό είδος, η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνο
ελληνική, για αυτό και είμαστε σε επικοινωνία με συνάδελφους επιστήμονες άλλων χωρών όπου εμφανίζεται το
είδος με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και τον
από κοινού σχεδιασμό μέτρων για την προστασία τους.

Προσπάθεια για την προστασία των Ελληνικών Δασών Αρκεύθων
Τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου της Πρέσπας έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικότοπος με
σπάνια χαρακτηριστικά, μοναδικά σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλη μια ένδειξη της αξίας της περιοχής των Πρεσπών, που σε μικρή έκταση συγκεντρώνει
πάνω από τη μισή βιοποικιλότητα της Ελλάδας!
Τα δάση αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν υποβαθμιστεί,
καθώς η έλλειψη οποιασδήποτε διαχείρισης έχει επιτρέψει την εξάπλωση άλλων ειδών όπως δρύες, γαύροι και
οστριές. Αντίθετα με την ιδέα της «άγριας φύσης», η
φύση στις Πρέσπες αναπτύσσεται εδώ και 8.000 χρόνια
σε άμεση συνύπαρξη με τον άνθρωπο και έχει ανάγκη
την συμβολή του για να διατηρεί τις ισορροπίες της.
Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος LIFEΦύση, τον περασμένο Ιούλιο η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
έπιασε δουλειά για την αποκατάσταση των δασών Αρκεύθου.
Τα 4 επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν μια σειρά δράσεων που
θα επαναφέρουν ήπιες μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας,
όπως η βόσκηση, ως μέσο διαχείρισης του δάσους.

Ο Αντώνης ξεκινά να φτιάξει τη νέα του ξύλινη βάρκα.
Είναι από τους τελευταίους που γνωρίζουν την τέχνη
αυτή. Ζει από το ψάρεμα στις λίμνες της Πρέσπας.
Στην ίδια περιοχή η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
μελετά εδώ και πολλά χρόνια τα ψάρια της περιοχής...
Το ντοκιμαντέρ για τα ψάρια και την αλιεία των Πρεσπών με τίτλο
«Εργαστήρι αιώνων» επιλέχθηκε μεταξυ των 58 ελληνικών ταινιών
που προβλήθηκαν στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Με
το ντοκιμαντέρ «Εργαστήρι αιώνων», ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Ευθυμίου επιχειρεί να μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο των λιμνών των
Πρεσπών. Πρωταγωνιστές του βυθού είναι τα 23 μοναδικά είδη ψαριών της Πρέσπας, μια όχι και τόσο γνωστή πτυχή του φυσικού πλούτου της περιοχής, αλλά πολύ σημαντική μιας και εξαιτίας της η Πρέσπα κατατάσσεται ανάμεσα στους 10 σημαντικότερους υγροτόπους
της Μεσογείου. Πρωταγωνιστές της στεριάς οι ψαράδες με τις παραδόσεις τους, τις λιμνίσιες από πάππου προς πάππου ιστορίες τους και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στη σύγχρονη οικονομία.

Λίγα λόγια για την ιστορία....

Από τα νερά των λιμνών ως τις κορυφές
των βουνών των Πρεσπών, μαζί με την
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)
και τα υπόλοιπα μέλη-οργανώσεις που
συμμετέχουν, αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις για την προστασία
του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος.

Ό

ταν τα ιδρυτικά στελέχη του WWF Ελλάς και της Εταιρίας
Προστασίας Πρεσπών επισκέφτηκαν την Πρέσπα στις
αρχές της δεκαετίας του 90, δεν μπορούσαν να πιστέψουν το
φυσικό πλούτο που αντίκρυζαν, αλλά ούτε και την εγκατάλειψη
και την υποβάθμιση της περιοχής.
Το ενδιαφέρον για τη διάσωση του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος ήταν τέτοιο, που το WWF International και οι
«Φίλοι των Πρεσπών» ανέλαβαν την επίσημη πρωτοβουλία
για την ίδρυση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών με τη
συμμετοχή 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα,τη Γαλλία,τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός
στόχος η προστασία της περιοχής, με κυρίαρχη στρατηγική
τη δημιουργία δυναμικών και αμοιβαία ωφέλιμων σχέσεων
μεταξύ των κατοίκων και της λίμνης.
Μετά από χρόνια δουλειάς, είναι ενδεικτικό ότι η Πρέσπα
σήμερα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία στον κόσμο του
διεθνώς απειλούμενου αργυροπελεκάνου, περίπου το 15%
του παγκόσμιου πληθυσμού! Μεγάλο το ταξίδι, ειδικά για
τη Μικρή Πρέσπα, που ως το 1998 βρισκόταν στη «μαύρη
λίστα» των υγρότοπων Ραμσάρ.
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Εθελοντικό δίκτυο για την προστασία
των νησιωτικών υγρότοπων
Καθαρίζουμε τον Καρτερό!
Ένας από τους οικολογικά σημαντικότερους υγρότοπους
στο κατώφλι του Ηρακλείου, αλλά και «συνήθης ύποπτος» για το Δίκτυο Παρακολούθησης.
Μετά τον πρώτο καθαρισμού του Καρτερού τον περασμένο Μάρτη, εθελοντές του Δικτύου Παρακολούθησης
Υγρότοπων μας έστελναν μες στο καλοκαίρι φωτογραφίες
με νέα σκουπίδια και μπάζα. Η αγωνία τους, μεγάλη.
Στις 13 Οκτώβρη, 100 πολίτες έβαλαν ξανά τα δυνατά
τους και μέσα σε λίγες ώρες απομάκρυναν μέχρι και το

τελευταίο σκουπίδι από τον υγρότοπο. Όμως, τα φρέσκα
μπάζα ήταν αδύνατο να σηκωθούν! Απογοήτευση. Όμως
δεν πτοηθήκαμε: κάποιος είχε την ιδέα να φωτογραφηθούμε μπροστά στα μπάζα. Η φωτογραφία, που έκανε
το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φάνηκε πιο
αποτελεσματική από χίλιες ακόμα λέξεις διαμαρτυρίας.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου κινητοποιήθηκε άμεσα και τα αδρανή υλικά απομακρύνθηκαν την επόμενη κιόλας μέρα.

Μια ιστορία για το νησί μου
Όσοι νόμοι κι αν περάσουν για την προστασία του περιβάλλοντος, δε θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα αν οι
κάτοικοι δεν φροντίσουν οι ίδιοι για τη φύση γύρω τους.
Πόσοι όμως από μας διατηρούμε την αξία του περιβάλλοντος σαν πυξίδα στις καθημερινές επιλογές μας; Θεωρητικά μπορεί να γνωρίζουμε την σημασία του - άλλωστε
είναι ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και η
τροφή που τρώμε – όμως στην πράξη συχνά το ξεχνάμε.
500 μαθητές στην Κρήτη «οπλισμένοι» με 130 παραμύθια - 102 σε κείμενο και 28 σε βίντεο - ανέλαβαν την
πρόκληση να κάνουν την αξία των υγρότοπων να λάμψει
μπροστά στα μάτια μας. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ήταν πράγματι εντυπωσιακό Link στα παραμύθια .
Στην πορεία, οι μαθητές αυτοί γνώρισαν καλύτερα τους
υγρότοπους των νησιών τους και έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα για να γίνουν οι μελλοντικοί προστάτες τους.
Ο διαγωνισμός βράβευσε τις καλύτερες συμμετοχές.
Αλλά επεφύλασσε και το καλύτερο δώρο για τη δική μας

ομάδα, από έναν εκπαιδευτικό που συμμετείχε στο διαγωνισμό και μας έγραψε το ακόλουθο σημείωμα:
«Στο θολό τοπίο που μας περιβάλλει, όταν συναντάς
ακόμη ανθρώπους παίρνεις δύναμη και κουράγιο.
Η πίστη σας σε αρχές και αξίες διαχρονικές είναι η
ελπίδα των παιδιών μας και το φως που διακρίνουμε πίσω από τα σύννεφα.»

Τι μπορείς να κάνεις:
• Δες τον Καρτερό στο Υγροτόπιο και το Οικοσκόπιο.
• Ζεις στην Κρήτη ή τη Λέσβο και θέλεις να βοηθήσεις στην παρακολούθηση των υγρότοπων του νησιού σου; Έχεις παρατηρήσει
υποβάθμιση σε υγρότοπο στην περιοχή σου και θέλεις να δραστηριοποιηθείς γι την προστασία του, με την υποστήριξη της νομικής
μας ομάδας; Επικοινώνησε μαζί μας στο support@wwf.gr

«Όταν ξεκίνησε δειλά-δειλά το πρόγραμμα το 2004,
αναρωτιόμασταν πόσους υγρότοπους θα ανακαλύψουμε
«κρυμμένους» στα νησιά μας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να
ελπίζω ότι λίγα χρόνια μετά, θα είχαμε «βάλει στο χάρτη»
805 υγρότοπους, 380 από τους οποίους προστατεύονται
πια επίσημα με Προεδρικό Διάταγμα. Κι η δουλειά μας δεν
τελειώνει εκεί. Συνεργαζόμαστε με τους δήμους για να τους
βοηθήσουμε να τους εντάξουν στα χωροταξικά τους σχέδια
και να βρούμε τρόπους να τους αξιοποιήσουν στην τοπική
τους ανάπτυξη. Φέτος το πρόγραμμά μας ολοκληρώθηκε.
Όμως έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε την προσπάθεια,
ώστε η προστασία των υγροτόπων να μη μείνει μόνο
στα χαρτιά. Θα επιμείνουμε ώσπου να το καταφέρουμε».
Θάνος Γιαννακάκης, υπεύθυνος προγράμματος υγρότοπων.

3 νησιά
εθελοντικές
6 ομάδες
80 εθελοντές
υγρότοποι υπό
100 παρακολούθηση
σεμινάρια σε
65 δημόσιους λειτουργούς
εκδηλώσεις τοπικής
11 ευαισθητοποίησης
άνθρωποι
4000 ενημερώθηκαν
συνεργασίες με
10 τοπικές ΜΚΟ
ημέρες
8 δράσης
800 συμμετέχοντες

Περιπτώσεις υποβάθμισης
που χειριστήκαμε.
Δραστηριότητες προστασίας
και διαχείρισης.
Δίκτυο εθελοντών.

Όραμα
• Επενδυτές που επιλέγουν να ξαναδώσουν ζωή σε εγκαταλειμμένα χωριά, αντί να δημιουργήσουν νέες τουριστικές επενδύσεις σε ελεύθερους φυσικούς χώρους.
• Κάτοικοι μιας περιοχής που συνεταιρίζονται και δημιουργούν κοινές επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Γεωργοί που παράγουν πιστοποιημένα «προϊόντα
προστατευόμενης περιοχής» με μεθόδους που συμβάλλουν στη διατήρηση των οικολογικών αξιών του
κάθε τόπου.
• «Πράσινα βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα»,
παλιές δηλαδή βιομηχανικές περιοχές που συστεγάζουν συνεργατικές επιχειρηματικές δραστηριότητες
χαμηλού πλέον οικολογικού αποτυπώματος.
Από παντού ακούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται όραμα. Κι
όμως, τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελέσουν κομμάτια μιας νέας οικονομίας για τη χώρα μας. Ως ελάχιστη λοιπόν δική μας κατάθεση στο δημόσιο διάλογο που
ποτέ δεν έγινε, για το ελληνικό μέλλον που θέλουμε, διατυπώσαμε το όραμά μας για μια πραγματικά βιώσιμη
οικονομία, με όρους οικολογικούς και κοινωνικούς.
Αναλύσαμε τις δυνατότητες της πρωτογενούς παραγωγής, δίνοντας έμφαση στη δασοπονία και την αλιεία,
αλλά και της δευτερογενούς παραγωγής με έμφαση στην
καινοτομία, την αυτονομία και την ασφάλεια. Επιμείναμε ιδιαίτερα στο τεράστιο θέμα του τουρισμού, αλλά

για μια ζωντανή
ελληνική οικονομία
και σε θέματα όπως η πράσινη ενέργεια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Τέλος, διαμορφώσαμε προτάσειςπλαίσια για την ανάπτυξη της οικολογικά και εμπορικά
καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Στο όραμά μας ζητάμε ορισμένα πράγματα αυτονόητα:
άπλετη διαφάνεια και λογοδοσία παντού, καλή και σαφή
νομοθέτηση για όλους και μια «ένεση» ζωής στον τουριστικό κλάδο που τώρα καταστρέφει το ίδιο το τουριστικό
του προϊόν, δηλαδή τη φύση.
Ζητάμε όμως και πράγματα δύσκολα: Να ξεπεράσουμε
μια και καλή τη λογική που αντιμετωπίζει τη φύση σαν
εμπόδιο στην «ανάπτυξη». Να πατάξουμε τη διαφθορά
και το περιβαλλοντικό έγκλημα, και να εφαρμόσουμε
επιτέλους την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Το φθινόπωρο του 2013 βάλαμε στο τραπέζι ένα πανόραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα. Δείξαμε ότι υπάρχει
ελπίδα, υπάρχει δυναμικό μέλλον για μια οικονομία και
κοινωνία βιώσιμη, σε αρμονία με τη φύση.

Τι μπορείς να κάνεις:
Διάβασε το όραμά μας για μια βιώσιμη οικονομία στο wwf.gr
Στείλε μας τα σχόλιά σου στο support@wwf.gr.

«Η μελέτη του WWF Ελλάς είναι μια ενδελεχής
οικονομετρική μελέτη η οποία μπαίνει σε βάθος σε κάθε έναν από τους σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και κοιτάει πώς
μπορεί να αξιοποιηθεί ο φυσικός μας πλούτος.
Το σημαντικότερο είναι ότι όλες οι προτάσεις
είναι απόλυτα εφαρμόσιμες και μπορούν να
συμβάλουν στην ανάπτυξη, προστατεύοντας
όμως και το περιβάλλον που είναι και το σημαντικότερο ενεργητικό της χώρας μας».
Βασίλης Αντωνιάδης,
Partner and Managing Director, The Boston Consulting Group.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Το 2013, για την Ώρα της Γης υιοθετήσαμε το σκεπτικό της δέσμευσης «Θα το κάνω, αν το κάνεις» (“I
will if you will”), το οποίο βασίζεται στη δημιουργία
προκλήσεων που ωφελούν το περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την ίδια μας την καθημερινότητα.
Στόχος μας ήταν να κινητοποιήσουμε πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση για μια καλύτερη ζωή και να δώσουμε την αφορμή για αναζήτηση λύσεων με τις οποίες
μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας
και παράλληλα να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
Μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα μας
στο Youtube, καλέσαμε λοιπόν τους συμπολίτες
μας να πρασινίσουν τα μπαλκόνια τους, να χαρίσουν ένα αντικείμενο που δεν χρειάζονται και να
χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις
μετακινήσεις τους.
Η πρόκληση της Ώρας της Γης 2013 για μια καλύτερη ζωή ενεργοποίησε και δεκάδες δήμους σε
ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας απτή κληρονομιά
σε πολίτες και περιβάλλον.

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, δημιουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, πεζοδρομήσεις, διαγωνισμοί περιβαλλοντικών προτάσεων, κοινωνικά
παντοπωλεία και ημέρες αφιερωμένες στην ανταλλαγή αγαθών. Αυτές ήταν λίγες μόνο από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν 104 δήμοι της χώρας που
συμμετείχαν στην Ώρα της Γης 2013.
Αυτοί όμως που κράτησαν για ακόμη μια φορά τα
ηνία της Ώρας της Γης ήταν οι πολίτες που κατέθεσαν την προσωπική τους δέσμευση για μια καλύτερη ζωή. Όπως ο εξάχρονος Παναγιώτης, που έγινε
γνωστός παγκοσμίως με τη γενναιότητά του να …
κόψει τις σοκολάτες για μια εβδομάδα αν πενήντα
συμπολίτες του πρασίνιζαν το μπαλκόνι τους!
Το ετήσιο ραντεβού μας για την Ώρα της Γης ανανεώθηκε για το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014, στις
20:30, όπου για ακόμα μια χρονιά με ένα κλικ στους
διακόπτες του φωτισμού θα ενώσουμε τη φωνή μας
με εκατοντάδες άλλες χώρες και θα στείλουμε μήνυμα αισιοδοξίας ότι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε
μια καλύτερη ζωή για μας και τον πλανήτη!

«Στόχος μας ήταν να κινητοποιήσουμε
πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση
για μια καλύτερη ζωή και να δώσουμε
την αφορμή για αναζήτηση λύσεων
με τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε
την καθημερινότητά μας και παράλληλα
να προστατεύσουμε το περιβάλλον».
Γιώργος Βελλίδης, επικεφαλής τμήματος marketing.
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Μπορούμε να ζήσουμε
καλύτερα!
Με το σύνθημα «οικολογικά, οικονομικά, συμμετοχικά»,
ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2013 την «Καλύτερη Ζωή»,
τη νέα μας πρωτοβουλία για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας στο σπίτι, στη γειτονιά και στην πόλη.

κή σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τα προβλήματα στην σχολική κοινότητα. Μέχρι σήμερα 54 σχολεία
έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ 20 από
αυτά έχουν ήδη αναλάβει δράσεις.

Από τότε και κάθε εβδομάδα αναρτούμε μια νέα διαδραστική αποστολή στην ειδική ιστοσελίδα και καλούμε τους πολίτες να την αναλάβουν και να μοιραστούν ιδέες και γνώση με
τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας που δημιουργούμε.

Κι αυτή είναι μόνο η αρχή! Η Καλύτερη Ζωή έχει αναπτύξει
στενή σχέση με το δίκτυο Future Library και συνομιλεί με τα
στελέχη των δημόσιων βιβλιοθηκών, ώστε να υλοποιούνται
δράσεις που ζωντανεύουν τις βιβλιοθήκες. Παράλληλα, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» με θέμα το αστικό πράσινο.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμι-

Θέρμανση και σπατάλη τροφίμων
Θεματικά ξεκινήσαμε με τη θέρμανση. Καταθέσαμε απόψεις
καλά τεκμηριωμένες, δημοσιεύσαμε έρευνα κοινής γνώμης
για το ζήτημα, δώσαμε συμβουλές αναφορικά με τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης, αναδείξαμε κακώς κείμενα και
φιλοξενήσαμε τη γνώμη καταξιωμένων ειδικών. Σε αυτήν τη
διαδικασία όμως καλέσαμε και εσάς. Δώσαμε απαντήσεις,
στις ερωτήσεις που οι πολίτες κατέθεσαν μέσα από μια ζωντανή διαδικτυακή τηλεοπτική εκπομπή στην οποία συμμετείχαν
αξιόπιστοι επιστήμονες. Τέλος, διοργανώσαμε διαγωνισμό με
έπαθλο μια δωρεάν ενεργειακή επίσκεψη όπου και δημιουργήσαμε ένα βίντεο με πρακτικές που όλοι οι πολίτες μπορούν
να αναλάβουν για καλύτερη - και φθηνότερη - θέρμανση.
Η επόμενη θεματική ενότητα στην οποία εστιάσαμε ήταν
αυτή της σπατάλης τροφίμων στην οποία συνεργαστήκαμε
στενά με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, την οργάνωση που καταπολεμά
την σπατάλη τροφίμων. Και γι’ αυτό το θέμα διοργανώσαμε μια ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τη συμμετοχή
των Ηλία Μαμαλάκη, διάσημου σεφ, Κων/νου Αμπελιώτη,

Αν. Καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Αλέξανδρου Θεοδωρίδη, συνιδρυτή του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, αλλά και
έναν διαγωνισμό με συνταγές για περισσεύματα τροφίμων.
Η ενότητα ολοκληρώθηκε τέλη Ιανουαρίου με το διήμερο
φεστιβάλ για την σπατάλη τροφίμων, που συνδιοργανώσαμε μάζι με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, το Παιδικό Μουσείο και το Let’s
go green, το Playroom και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Κοντά μας στην εκδήλωση ήταν και οι σεφ Λευτέρης Λαζάρου, Άκης Πετρετζίκης, Αλέξανδρος Παπανδρέου, και οι
ομάδες σεφ Tip the chef, και Troo Food Liberation.
Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα κρίνονται ιδιαίτερα θετικά. Έως σήμερα, μόλις 4 μήνες μετά την έναρξη του
προγράμματος, 1.155 πολίτες έχουν γίνει μέλη της Καλύτερης Ζωής, 2.512 μας ακολουθούν μέσα από το λογαριασμό μας στο Facebook και περίπου 3.900 λαμβάνουν
το εβδομαδιαίο newsletter της «Καλύτερης Ζωής».

Τι μπορείς να κάνεις:
Η Καλύτερη Ζωή είστε εσείς! Σας θέλουμε δίπλα μας. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη,
γίνετε σήμερα κιόλας μέλος της Καλύτερης Ζωής κι ας προσπαθήσουμε μαζί να
κάνουμε τη ζωή μας… καλύτερη!
Εγγραφείτε στο www.kalyterizoi.gr

Το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή» έχει διάρκεια δυόμισι χρόνια
και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 375.000 €.
Αποκλειστικός δωρητής του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» είναι το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ευχαριστούμε θερμά.
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Σε μόλις 4 μήνες ζωής μετράμε:

1200 πολίτες-μέλη
65 σχολεία
3000 μας ακολουθούν

στο facebook

3900 ενημερώνονται
μέσω newsletter

www.kalyterizoi.gr

Η νομική ομάδα υποστήριξης πολιτών
διευρύνει το έργο της!

Φ

έτος χειριστήκαμε περισσότερες από 25 καταγγελίες από πολίτες, φορείς και οργανώσεις, 11 από τις οποίες αφορούσαν υποθέσεις
εντός προστατευόμενων περιοχών. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που
εδραιώνουν τα περιβαλλοντικά μας δικαιώματα.
Ωστόσο οι καταγγελίες έχουν περιορισμούς. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν συχνά τετελεσμένα γεγονότα
ή μπορεί το νομικό πλαίσιο να παρουσιάζει κενά ή
να λείπει εντελώς. Υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις
που ενώ η διοίκηση θα ήθελε να αποκαταστήσει
τη ζημιά στη φύση, μπορεί αυτό να απαιτεί μεγάλη
τεχνογνωσία και πόρους, τους οποίους σε περίοδο
οικονομικής κρίσης το κράτος δεν διαθέτει. Και
βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο για ένα πολίτη να
υποβάλει μία καταγγελία εγκαίρως: θα πρέπει να
βρίσκεται παντού στην γειτονιά του ή να γνωρίζει
τα πάντα για τον τόπο του!
Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε ότι οι παρεμβάσεις
θα πρέπει να γίνονται νωρίτερα, πιο κοντά στη ρίζα

του προβλήματος. Έτσι, η νομική ομάδα ξεκίνησε
να σχολιάζει νομοσχέδια και να διαβάζει προσεκτικά νομοπαρασκευαστικά κείμενα (εκθέσεις, απόψεις της διοίκησης, εισηγήσεις). Στόχος της είναι η
παρακολούθηση του νομοθετικού έργου, μέσα από
την οπτική που παρέχει η δουλειά μας στη φύση,
αλλά και οι παλαιότερες καταγγελίες. Στο πλαίσιο
αυτό, η νομική ομάδα μελέτησε τα σχέδια νόμου
του ΥΠΕΚΑ «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» και
«Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων
και συναφή θέματα» και διαμόρφωσε τη βάση για
τις σχετικές πολιτικές παρεμβάσεις της οργάνωσης.

Τι μπορείς να κάνεις:

«Η ενασχόληση μου με τη Νομική Ομάδα
μεταφράζεται σε ευθύνη αλλά και προνόμιο,
να συμμετέχω σε μια ουσιαστική, συνολική
και, κυρίως, συλλογική προσπάθεια αναστροφής αυτής της επικίνδυνης και κοινής
για όλους μας πορείας».

Θέλεις να πάρεις μέρος στη νομική ομάδα; Μίλησε μας λίγο για
εσένα (ειδικότητα, περιοχή ενδιαφερόντων) και στείλε μας τα
στοιχεία επικοινωνίας σου στο support@wwf.gr

Βασίλης Γκοιμίσης,
αρχιτέκτονας - εθελοντής νομικής ομάδας υποστήριξης πολιτών.
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Κοντά στους αυριανούς πολίτες
για το περιβάλλον
Πώς θα ήταν η ζωή στην Αττικούπολη, μια φανταστική
πόλη το 2211, όπου οι κάτοικοι δεν χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν εξοικονόμησαν ποτέ ενέργεια και αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης ορυκτών;
Και φέτος, συνεχίσαμε να δουλεύουμε με τους πολίτες
του αύριο μέσα από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, «Πόλη του Μέλλοντος».
Στο επίκεντρο αυτής της δράσης ήταν και αυτόν τον χρόνο η κλιματική αλλαγή και οι τρόποι που μπορούμε καθημερινά και εύκολα να εξοικονομήσουμε ενέργεια.
Σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια ήταν οι εκπαιδευτικοί, 150 εκ των οποίων εκπαιδεύσαμε από κοντά στο
πλαίσιο 4 σεμιναρίων, αλλά και αρκετοί εργαζόμενοι της
Frigoglass, οι οποίοι αγκάλιασαν το πρόγραμμα και βρέθηκαν κοντά στα παιδιά κατά τις σχολικές παρουσιάσεις.
Η Πόλη του Μέλλοντος λοιπόν «ζωντάνεψε» σε 125 σχολεία και «κατοικήθηκε» από 5.505 μαθητές σε Αθήνα
και Πάτρα. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, οι
μικροί μας φίλοι από 30 διαφορετικά σχολεία διαγωνίστηκαν για τις πιο πρωτότυπες αλλά και ρεαλιστικές ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα πρωτεία κατέκτησε το 9ο Γυμνάσιο Νίκαιας, το οποίο
και κέρδισε ένα ψυγείο για την καντίνα του σχολείου,
δωρεά από την Frigoglass. Οι επόμενοι δυο νικητές βραβεύτηκαν με προϊόντα WWF.

Το πρόγραμμα «Πόλη του μέλλοντος» υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της FRIGOGLASS.

Για δεύτερη χρονιά, το πρόγραμμα «Χρησιμοποιώ
υπεύθυνα» που, ταξίδεψε σε 27 σχολεία σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά με τη συμμετοχή περισσότερων από
1.000 μαθητών, ενώ άλλα 10 σχολεία είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στο εργοστάσιο της ΕΛΑΪΣ.
Στο διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος, οι μαθητές
8 σχολείων ανέλαβαν την αποστολή να ενημερώσουν
όσους περισσότερους συγγενείς και φίλους μπορούν
για την υπεύθυνη κατανάλωση καταφέρνοντας να μεταφέρουν το μήνυμα του «Χρησιμοποιώ υπεύθυνα»
σε περισσότερα από 1.480 άτομα. Τα πρωτεία στην
«υπεύθυνη ενημέρωση» πήραν οι μαθητές του 4ου δημοτικού σχολείου Δραπετσώνας.

«Δυόμιση πλανήτες χρειαζόμαστε για
να καλύψουμε τις καθημερινές μας ανάγκες.
Η εντυπωσιακή αυτή πληροφορία έδωσε
φτερά στους μαθητές που είχαν τη δυνατότητα
να σκεφτούν κριτικά, να συνδυάσουν πληροφορίες, να αξιολογήσουν εναλλακτικά σενάρια
και τελικά να «ζωγραφίσουν» με τη φαντασία
τους τη ζωή στη βιώσιμη πόλη του μέλλοντος».
Ελένη Σβορώνου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Τι μπορείς να κάνεις:
Το πρόγραμμα «Χρησιμοποιώ υπεύθυνα» υλοποιείται σε συνεργασία με το «ΒΙΤΑΜ» και τον όμιλο
UNILEVER

Είσαι εκπαιδευτικός; Θέλεις να έρθεις σε επαφή με την ομάδα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; Επικοινώνησε μαζί μαζί μας στο n.coutava@wwf.gr

Πτολεμαΐδα 5:
αποδείξαμε ότι είναι περιβαλλοντικά και
οικονομικά ασύμφορη
H αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει κεντρική
θέση στην αποστολή μας διεθνώς. Στην Ελλάδα, όπου
το 41% των εκπομπών CO2 προέρχεται από τη δημόσια
παραγωγή ενέργειας, δραστηριοποιούμαστε σε 3 άξονες
για τη μείωση και τον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του τομέα της ενέργειας.
Ο πρώτος αφορά στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο δεύτερος στην εφαρμογή μέτρων ορθολογικής
χρήσης ενέργειας και ο τρίτος στη σταδιακή απόσυρση
της ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμα λιγνίτη και ντίζελ
(στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά).
Σε αυτό το πλαίσιο δράσεων, την περασμένη χρονιά επιδιώξαμε να αναδείξουμε τις επιπτώσεις από την κατασκευή μιας νέας μονάδας λιγνίτη, ισχύος 660MW, την
οποία προγραμματίζει η ΔΕΗ στο ενεργειακό κέντρο της
Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα αυτή, γνωστή και ως
«Πτολεμαΐδα 5», η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε
λειτουργία το 2018, θα έχει επιπτώσεις στο μακροχρόνιο σχεδιασμό της Ελλάδας, στον «εθνικό προϋπολογισμό άνθρακα», στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και τους
υδατικούς πόρους της περιοχής, ενώ θα υποβαθμίσει
ακόμα περισσότερο το επίπεδο διαβίωσης των τοπικών
κοινωνιών. Αυτές τις επιπτώσεις καταγράψαμε και δημοσιεύσαμε τον Μάρτιο του 2013.

Πέρα όμως από τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τη
βιωσιμότητα νέων σταθμών λιγνίτη στη χώρα μας από
καθαρά οικονομική σκοπιά.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δώσαμε στη δημοσιότητα
σχετική έκθεση, η οποία αποδεικνύει πωςη επένδυση σε
νέες λιγνιτικές μονάδες θα είναι ζημιογόνα όχι μόνο για
το περιβάλλον και την υγεία μας, αλλά και για την εθνική
μας οικονομία!
Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε όταν αυτό χρειάζεται. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι η παρουσίαση εναλλακτικών πολιτικών και επενδύσεων, μια συζήτηση την οποία ανοίξαμε με τη «Ζωντανή
Οικονομία» και στην οποία θα επανερχόμαστε συχνά.

Η δράση μας αυτή υλοποιείται με τη στήριξη του European Climate
Foundation.

Τις πρώτες ημέρες του 2014
η προσπάθειά μας αυτή γνώρισε
μια εξαιρετικά σημαντική νίκη!
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε την
άρνησή της να χρηματοδοτήσει την «Πτολεμαΐδα 5»,
επικυρώνοντας τη θέση μας ότι η νέα αυτή λιγνιτική
μονάδα είναι ένα έργο με τεράστιο περιβαλλοντικό
και οικονομικό κόστος.

Τη χρονιά που μας πέρασε κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τη «βιωσιμότητα» ή
«αειφορική διαχείριση» ενός παραγωγικού κλάδου. Καθώς το 80% των ψαριών
της Μεσογείου είναι υπεραλιευμένα, δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε
από τον κλάδο της αλιείας.

Το

εγχείρημα στη θεωρία του απλό: να φέρουμε
σε ένα κοινό τραπέζι τους ψαράδες, την πολιτεία, ειδικούς επιστήμονες και επιχειρήσεις έτσι
ώστε όλοι μαζί να αλλάξουμε την παραγωγική αλυσίδα, που ξεκινάει από το δίχτυ και το αγκίστρι και
καταλήγει στο ράφι και στον καταναλωτή. Τα οφέλη
αυτής της αλλαγής πολλαπλά: υγιείς θάλασσες γεμάτες ψάρια, βιώσιμο μέλλον στο επάγγελμα του ψαρά,
θαλάσσια προϊόντα ποιότητας για τους καταναλωτές.

Καβάλας. Στόχος μας η επιτυχημένη πιστοποίηση
ενός αλιευτικού στόλου, κάτι που αν επιτευχθεί θα
αποτελέσει πρωτιά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Στην πράξη βέβαια και με συγκεκριμένους πόρους
στη διάθεσή μας, αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε
μικρότερη κλίμακα και να δουλέψουμε τοπικά,
ώστε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Στα δίχτυα της βιώσιμης αλιείας βάζουμε τη σαρδέλα και τον γαύρο της περιοχής, ξεκινώντας με την
αξιολόγηση της κατάστασης των γρι-γρι, σύμφωνα
με τα πρότυπα του MSC, ενός διεθνούς οργανισμού
πιστοποίησης για την αλιεία. Στο επόμενο βήμα, θα
διαμορφώσουμε το σχέδιο δράσης που θα εξασφαλίσει τη βελτίωση της βιωσιμότητας του στόλου.

Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Υπεύθυνη Αλιεία» και βάλαμε πλώρη για το λιμάνι της

Όπως πάντα, αναζητήσαμε τους πιο κατάλληλους
συμμάχους. Στο πλευρό μας ήταν από την αρχή η
αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, οι ψαράδες γρι-γρι της εταιρίας εμπορίας ψαριών «Μανιός»
και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ).

«Η δουλειά αυτή μπορεί να είναι
πρωτοφανής για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο,
όμως διεθνώς υπάρχουν πολλά επιτυχημένα
παραδείγματα. 188 πιστοποιημένοι στόλοι
στον κόσμο έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα για να εξασφαλίσουν ένα υγιές μέλλον
στους ψαράδες και στους πληθυσμούς τ
ων ψαριών στην περιοχή τους.
Ελπίζουμε να ακολουθήσουν και τα γρι-γρι
της εταιρίας Μανιός!».
Γιώργος Παξιμάδης, υπεύθυνος θαλάσσιων προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση
της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος και του WWF US.

© WWF Ελλάς

Παρατηρητήριο Κρίσης
Crisis Watch
www.wwf.gr/crisis-watch

Από το 2010, όταν επίσημα η Ελλάδα μπήκε σε καθεστώς «κρίσης», βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με καινούριες απειλές για το φυσικό περιβάλλον. Η νομοθεσία περιβαλλοντικής προστασίας αποδυναμώνεται συνεχώς. Νέα έργα, μεγάλα, πανάκριβα και
παράλογα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, σχεδιάζονται ή επιταχύνονται.
Επενδύσεις προωθούνται, χωρίς κανείς να εξετάζει αν
τα οφέλη τους θα είναι μεγαλύτερα από το κόστος τους,
οικονομικό και περιβαλλοντικό. Οι δημόσιες αρχές που
είναι υπεύθυνες για την προστασία της φυσικής μας
κληρονομιάς είναι πια σχεδόν παράλυτες, ενώ ακόμα
και οι πιο θαρραλέοι και αφοσιωμένοι δημόσιοι λειτουργοί αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά
εγκλήματα που συμβαίνουν γύρω μας.
Καθώς λοιπόν η χώρα μας αποτελεί το επίκεντρο της
οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, αναλάβαμε εδώ και
δύο χρόνια για λογαριασμό του παγκόσμιου δικτύου μας
τη δημιουργία του «Παρατηρητηρίου της Κρίσης». Με
αυτή την πρωτοβουλία παρακολουθούμε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον και προωθούμε προτάσεις για οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμες πολιτικές.
Το παρατηρητήριο στη λειτουργία του συγκεντρώνει όλα
αυτά τα στοιχεία που μας κάνουν ξεχωριστούς: συνεργασία με τους συναδέλφους μας στο παγκόσμιο δίκτυο του
WWF, συνεργασία με τον ίδιο τον πολίτη και πάνω από
όλα αναζήτηση και προώθηση λύσεων.
Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε μια νέα ομάδα εθελοντών,
η οποία είναι κυριολεκτικά τα μάτια και τα αυτιά μας σε
όλη την Ευρώπη. Ενεργοί συμπολίτες μας με γνώσεις
ισπανικών, ιταλικών, γαλλικών, πορτογαλικών, βουλγά-

ρικων, ρουμάνικων και γερμανικών «χτενίζουν» συστηματικά τα διεθνή ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, αναζητώντας ειδήσεις και εξελίξεις αναφορικά
με τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της κρίσης.
Δίπλα τους, στην ίδια πάντα εθελοντική ομάδα, εργάζονται οικονομολόγοι με καλή γνώση των οικονομικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μας βοηθούν στην ανάλυση των εξελίξεων που αφορούν τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση και τις περιβαλλοντικές τους διαστάσεις.
Τη χρονιά που μας πέρασε το παρατηρητήριο της κρίσης
γνώρισε όμως και άλλους σημαντικούς συμμάχους. Ένας από
αυτούς είναι και το neweurope.eu, δικτυακός τόπος με έδρα
τις Βρυξέλλες και με μεγάλο βαθμό επιρροής στα ευρωπαίκά
κέντρα αποφάσεων, ο οποίος συμμάχησε μαζί μας, δημοσιεύοντας και προβάλλοντας το περιεχόμενο του «Crisis Watch»,
του μηνιαίου ηλεκτρονικού μας ενημερωτικού.

«Με 21 ηλεκτρονικά τεύχη, εθελοντές
συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη και τη
συνεργασία του γραφείου μας στις Βρυξέλες, συνεχίζουμε να φέρνουμε σε πρώτο
πλάνο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό τύπο,
στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στους
ανθρώπους που μας στηρίζουν και προωθούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για μια
οικονομία που θα δει το περιβάλλον ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο στην ανάπτυξη».
Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής.

Τι μπορείς να κάνεις:
Εάν έχεις γνώσεις οικονομικών ή γνωρίζεις καλά κάποια ξένη
γλώσσα, η εθελοντική ομάδα του Crisis Watch σε χρειάζεται! Επικοινώνησε μαζί μας στο support@wwf.gr

Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή πολιτική εφημερίδα New Europe – www.neurope.eu για
την ειδικά αφιερωμένη της σελίδα σε άρθρα
του Crisis Watch και άλλων απόψεών μας.

© Anton VORAUER / WWF-Canon

Το 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική φύση, καθώς ξεκίνησε με τη ψήφιση ενός νόμου που προέβλεπε τη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε επισημάνει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης και την ανάγκη που υπάρχει για μεταρρύθμιση.
Όμως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα έκανε τα πράγματα χειρότερα παρά καλύτερα.
Έτσι με την παρέμβασή μας καταφέραμε να οριστεί μια μεταβατική περίοδος ενός
έτους για την ισχύ του.
Ωστόσο αντί στο χρόνο αυτό να οργανωθεί ένας
διάλογος για τις προστατευόμενες περιοχές της
χώρας και να τεθούν οι βάσεις για ένα λειτουργικό εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών,
όπως αυτό που είχαμε προτείνει ήδη από το 2011,
το 2013 σφραγίστηκε από σωρεία προβλημάτων,
καθυστερήσεων και αδυναμιών που τελικά άφησαν έκθετες σε κάθε μορφής υποβάθμιση τις πιο
πολύτιμες οικολογικά περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου,
οι πιο σημαντικές παραλίες ωοτοκίας της χελώνας
Caretta caretta στη Μεσόγειο παρέμειναν αφύλακτες μες στη φετινή τουριστική περιόδο, καθώς
είχε παγώσει κάθε χρηματοδότηση για τη λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών.
Έτσι λοιπόν, μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις εκθέσαμε δημόσια τα προβλήματα καταδεικνύοντας τις εκκρεμότητες και τις πολιτικές ευθύνες
και καλέσαμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος με σχετικό υπόμνημα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Μετά τις παραπάνω παρεμβάσεις μας, η λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών είναι πάλι πιο
ομαλή. Ωστόσο οι περισσότερες από τις ουσιαστικές
εκκρεμότητες παραμένουν κι έτσι η πίεσή μας θα
συνεχιστεί. Παράλληλα, μέσα από τη δουλειά μας
για τη Ζωντανή Οικονομία, θέλουμε να αναδείξουμε
την οικονομική αξία των προστατευόμενων περιοχών. Ήδη συμβάλλουν στην παραγωγή σημαντικών
προϊόντων, όπως το μέλι, και μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα, με επενδύσεις σε τομείς
όπως ο οικοτουρισμός και η πιστοποιημένη ξυλεία.

«Σε μια χώρα που αναζητά επειγόντως
μοχλούς ανάπτυξης, η σωστή διαχείριση
των προστατευόμενων περιοχών πρέπει
να εκτιμηθεί ως μια επένδυση που μπορεί να αποδώσει πολλαπλά οφέλη, κι όχι
ως κόστος προς αποφυγή».
Ιόλη Χριστοπούλου, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον.

στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για τη σωτηρία του Αώου
Πριν καλά-καλά προλάβουμε να πανηγυρίσουμε την οριστική ακύρωση των έργων
εκτροπής του Αχελώου, ξεκινήσαμε έναν νέο αγώνα για σταματήσουμε τα σχέδια
εκτροπής ενός άλλου ποταμού, του Αώου, τα οποία αν τελικά δρομολογηθούν θα
ανοίξουν τον δρόμο για την καταστροφή της Βάλια Κάλντα, ενός μοναδικού οικολογικού θησαυρού που δίνει ζωή στην ευρύτερη περιοχή.

Τι όμως πραγματικά «παίζεται» στη Βόρεια Πίνδο;
Το έργο «Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού της
Πίνδου με Πολλαπλή και Πολυδύναμη Χρήση Νερού και Υδροηλεκτρική Εκμετάλλευση» σχεδιάζουν
οι εταιρείες ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. & ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Στους διαφορετικούς σχεδιασμούς του, το έργο άλλοτε εμφανίζεται να αφορά
στην παραγωγή ενέργειας, άλλοτε στη μεταφορά 70
εκατ. κυβικών μέτρων νερού από τη Βοβούσα προς
τη Λίμνη Ιωαννίνων και άλλοτε και στις δυο χρήσεις.
Θολή λογική για μια επένδυση που φαίνεται να αναζητά λόγο ύπαρξης. Καί σε αυτήν την περίπτωση,
οι Έλληνες φορολογούμενοι βρισκόμαστε απέναντι
στον κίνδυνο να πληρώσουμε ακριβά για ένα έργο
που θα φέρει μικρό όφελος και πολύ μεγάλη ζημιά.
Άλλωστε, μόνη σίγουρη διάσταση του έργου είναι η
καταστροφική του επίδραση στις μοναδικές περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές
αξίες που φιλοξενεί η καρδιά της Βόρειας Πίνδου.

Έτσι λοιπόν, τον Νοέμβριο που μας πέρασε, προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης του «Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής
Ηπείρου» και της στρατηγικής μελέτης επιπτώσεων.
Μαζί μας ήταν ο Δήμος Κόνιτσας, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, το
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA) και η οργάνωση Καλλιστώ.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά και θα σας
κρατάμε ενήμερους. Είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε
την πίεση και με τη δική σας συμμετοχή όταν αυτό
χρειαστεί και παραμένουμε αισιόδοξοι ότι και σε
αυτό το «υδάτινο μέτωπο» θα καταφέρουμε μαζί να
προστατεύσουμε τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι Έλληνες φορολογούμενοι βρισκόμαστε
απέναντι στον κίνδυνο να πληρώσουμε
ακριβά για ένα έργο που θα φέρει μικρό
όφελος και πολύ μεγάλη ζημιά.

© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς

Μάχη

Δίνοντας μάχη με το χρόνο, στο διάστημα 7 ημερών που
δόθηκε για την υποβολή σχολίων σε ένα νομικό κείμενο 55
σελίδων, αναλύσαμε το νέο δασικό νομοσχέδιο και με λύπη
διαπιστώσαμε ότι δεν κάνει τον κόπο να λάβει υπόψη του την
οικολογική και οικονομική αξία των δασών μας. Αντίθετα,
μειώνει τη θεσμική προστασία για οικολογικά σημαντικές περιοχές όπως τα φρύγανα και τις περιοχές Natura.

για την προστασία των δασών μας
Η Ελλάδα είναι ευλογημένη με μεγάλο δασικό
πλούτο. Οικολογικά, τα δάση στηρίζουν όχι μόνο
ολόκληρα οικοσυστήματα και απειλούμενα είδη,
αλλά συνεισφέρουν και στην υγεία του αγροτικού
τομέα και φροντίζουν για την καθαρότητα του νερού που πίνουμε.
Η οικονομική τους αξία όμως είναι στο μεγαλύτερο
μέρος ανεκμετάλλευτη. Για παράδειγμα, η ξυλεία
που χρόνο με το χρόνο συσσωρεύεται στα δάση,
αποτελεί χαμένη ευκαιρία για παραγωγή προϊόντων
ξυλείας αλλά και κίνδυνο: περισσότερη καύσιμη ύλη,
γερασμένα δάση, έλλειψη χώρου για τα ζώα που συχνά έχουν ανάγκη τα ξέφωτα για να κινούνται και
να κυνηγούν. Η δουλειά μας για τη Ζωντανή Οικονομία δείχνει πως η σωστή δασική διαχείριση θα
έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των δασών και
ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη νέων κλάδων.

Γι’ αυτό από καιρό ελπίζουμε σε ένα νέο νομοσχέδιο που θα δίνει τις βάσεις και τα κίνητρα για την
σωστή αξιοποίηση των δασών μας. Και που θα διαχωρίζει τις περιοχές απόλυτης προστασίας από
εκείνες όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες συμβατές με
το περιβάλλον τους.
Όμως, είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι από τότε που
ακούσαμε το 2011 τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος να δηλώνει: «Έχουμε σκοπό να ανοίξουμε
μια συζήτηση όχι για το τι είναι δάσος, αλλά τι θέλουμε να είναι δάσος». Μπορεί άραγε η λύση που
προωθείται για τις προκλήσεις της διαχείρισης των
δασών μας να είναι …η εξαφάνισή τους;

Πάνω από 10.000 δικές σας υπογραφές έστειλαν δυνατό μήνυμα
αντίδρασης στο ΥΠΕΚΑ.
Πάνω από 10,000 δικές σας υπογραφές μας έδωσαν την ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις μας στο Υπουργείο. Καταθέσαμε κείμενο με ειδικότερα σχόλια στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Καλαφάτη, και παρουσιάσαμε τις
«κόκκινες γραμμές» μας στον Ειδικό Γραμματέα Δασών, κ.
Γιώργο Αμοργιαννιώτη.
Με βάση την επιστημονική δουλειά μας τα τελευταία χρόνια
για τα δάση, μπορέσαμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη εικόνα για το επικείμενο περιβαλλοντικό κόστος του
νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, το 15% της ελληνικής γης, που
αποτελείται από τα οικοσυστήματα των φρυγάνων, θα δεχτεί
σημαντικό πλήγμα, καθώς θα μείνει για πρώτη φορά χωρίς
καμία ουσιαστική προστασία. Τα φρύγανα όμως στηρίζουν
όχι μόνο μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας, αλλά και τη μελισσοκομία και άλλους οικονομικούς κλάδους της χώρας μας.
Αλλά και για τις περιοχές Natura, τους οικολογικούς θησαυρούς
που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ξεκλειδώσουμε, το νομοσχέδιο φέρνει άσχημες εξελίξεις, αφού ανοίγει παραθυράκια
για μια σειρά διάσπαρτων παρεμβάσεων, όπως γήπεδα γκολφ
και καντίνες. Στόχος φαίνεται να είναι η διευκόλυνση συγκεκριμένων επενδύσεων, που θα έχουν πολύ συγκεντρωμένα οφέλη.
Εμείς αναδείξαμε το μεγάλο κόστος τους για το φυσικό περιβάλλον, το οποίο αντίθετα θα πληρωθεί από όλους μας. Δεν παύουμε να τονίζουμε πως, ειδικά σε καιρούς κρίσης, η σπατάλη των
φυσικών μας πόρων θα μας οδηγήσει σε χειρότερα προβλήματα.
Είμαστε σε επιφυλακή αναμένοντας τις εξελίξεις και διατηρούμε την ελπίδα ότι οι επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου θα αποσυρθούν πριν κατέβει στη Βουλή προς ψήφιση.

.Π.Ε.Κ.Α. κος
213-1515000, Υ

Σταύρος

Ενώνουμε τη φωνή μας ενάντια
στο νέο χωροταξικό νομοσχέδιο
για τον τουρισμό.
Ο τουρισμός, χάρη στα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, μπορεί να αποτελέσει
έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης. Όμως,
ως τουρισμός ποιότητας και όχι ως ένα είδος κτηματομεσιτικής δραστηριότητας.
Πόσο λογικό λοιπόν ακούγεται να κόβεις
το χέρι που σε θρέφει; Παράλογο; Ανόητο;
Το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο για τον τουρισμό
δεν μπορεί παρά να μας βρει κάθετα αντίθετους.
Στόχος του είναι να φέρει, πάση θυσία, μεγάλες
τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενθαρρύνοντας τη μαζική δόμηση κατοικιών που προορίζονται για πώληση.
Πέρα από την περιβαλλοντική ζημιά που θα προξενήσει, ακόμα και με καθαρά οικονομικούς όρους
το μοντέλο αυτό έχει αποδειχτεί ζημιογόνο σε χώ-

ρες που το έχουν εφαρμόσει, όπως η Ισπανία. Λίγοι
είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν, ενώ συνολικά το
τουριστικό προίόν της Ελλάδας θα υποβαθμιστεί.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, επομένως, ενώσαμε τις δυνάμεις μας μαζί με άλλες περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία και
την έντονη διαμαρτυρία μας για το νομοσχέδιο
«Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της
τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση
του ΕΟΤ και λοιπές διατάξεις».
Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας - και
με προτάσεις που υποβάλαμε στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, στο οποίο είμαστε
μέλη - το νομοσχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση και πλέον έχει τεθεί σε ισχύ.

© Μιχάλης Μπινιχάκης
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Ανάλυση ∆ράσεις επικοινωνίας
προγράµµατος
Το WWF Ελλάς ελέγχθηκε για την χρήση 01.07.2012 – 30.06.2013 αφιλοκερδώς,
από την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers.
Οι
οικονομικές
είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα μας αλλά μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από τα γραφεία μας.
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7% καταστάσεις
προστασίας
Ζωντανή οικονοµία
60%
Απειλούµενα είδη & περιοχές
6%

2%

Τρόπος ζωής

Τρόπος
11% ζωής
Οριζόντιες δράσεις

Ανάλυση
προγράµµατος
προστασίας

Επενδύσαμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της οργάνωσης (Electronic
Resource Planning – ERP) εξασφαλίζοντας αφενός ότι μακροπρόθεσμα θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο το διοικητικό
μας κόστος και αφετέρου ότι θα μπορούμε να παρακολουθούμε με ακόμα αποδοτικότερο και αμεσότερο τρόπο τη διαχείριση των πόρων μας. Η εταιρεία Entersoft παρείχε έκπτωση 50% στο αρχικό κόστος αγοράς του προγράμματος ERP,
παραμετροποίησης και εγκατάστασης του πληροφοριακού συστημάτος της οργάνωσης (ENTERSOFT EBS).

7%

Ζωντανή οικονοµία

60%

Απειλούµενα είδη & περιοχές

ENEΡΓΗΤΙΚΟ

30/06/2013

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.......................................... 2.017.284,93

Γήπεδα - οικόπεδα . .............................................. 1.920.216,08
Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων................................. 75.225,85
Κοιπός εξοπλισμός & ασώματες ακινητοποιήσεις ............46,53
Εγγυήσεις . ................................................................. 21.796,47

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.................................. 976.545,08

Αποθέματα ................................................................. 29.014,33
Χρεώστες διάφοροι ..................................................159.620,57
Ταμείο και καταθέσεις όψεως & προθεσμίας.......... 787.910,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/06/2013
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ............................. 80.144,98

Προμηθευτές & πιστωτές διάφοροι............................18.223,66
Φόρους και τέλη . ...................................................... 27.809,05
Ασφαλιστικοί οργανισμοί ........................................... 34.112,27

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.................... 103.756,01
Προεισπραχθέντα έσοδα
& έξοδα χρήσης δεδουλευμένα ............................ 2.980.791,57

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κεφάλαιο..................................................................332.930,30
Αποθεματικά . ....................................................... 2.647.861,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ...................................... 3.164.692,56

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ......................................... 3.164.692,56

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα.....................................170.862,55

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ FY 2013
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ποσοστό διοικητικών εξόδων επί συνολικών εξόδων

Οικονομικό έτος
2013

Οικονομικό έτος
2012

6,32%

4,47%

79,35%

80,67%

1.571.928

1.738.575

Αριθμός εργαζόμενων την 30/06 σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

47

52

Αναλογία εσόδων προς έξοδα τμήματος εξεύρεσηςπόρων

2,5

2,86

Ποσοστό αδέσμευτων εσόδων

51,1%

47,85%

Κάλυψη στον Τύπο (αριθ. αναφορών)

1.207

1.263

14.000

15.000

Ποσοστό του κόστους προγράμματος προστασίας της φύσης επί συνολικών εξόδων
Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας

Μηνιαίος αριθμός μοναδικών επισκεπτών στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς

Το σύστημα οικονομικής διαχείρισης
της οργάνωσης είναι έτσι δομημένο ώστε
αφενός να εγγυάται την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών
πόρων της οργάνωσης, και αφετέρου
να εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή
διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων.
Για αυτό το λόγο ακολουθεί τα αυστηρότερα
λογιστικά και διαχειριστικά πρότυπα, και
υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους, τόσο
εσωτερικούς όσο και από ανεξάρτητους
οικονομικούς ελεγκτές (ορκωτοί λογιστές).
Δημήτρης Σωκιαλίδης,
επικεφαλής οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ!

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Για ακόμα μια χρονιά ευχαριστούμε θερμά τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων που ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά μας και στηρίζουν αδιάκοπα το έργο μας. Για το διάστημα 01/07/2012 –
30/06/2013, η συμβολή Κοινωφελών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού υπήρξε για ακόμη
μια φορά ο ακρογωνιαίος λίθος της δράσης μας. Συγκεκριμένα, μας υποστήριξαν:
Ίδρυμα MAVA, για το πρόγραμμα της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών:............................................................... 813.830 €
Ίδρυμα MAVA, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς:...................................................................... 750.000 €
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς: . ............................................................ 200.000 €
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή»:........................................................................... 45.219 €
European Climate Foundation, για την εκστρατεία κατά της δημιουργίας
της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5»:................................................................................................................. 40.000 €
Prince Albert ΙΙ of Monaco Foundation για την εξεύρεση χρηματοδότησης του προγράμματος «Κυκλάδες»:.............. 14.300 €
Ίδρυμα Λέων & Ασπασία Λεμού, για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς:.............................................. 1.000 €

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Σύνολο:

1.864.349 €

Και το 2013 οι υποστηρικτές μας στάθηκαν πλάι μας στην πρώτη γραμμή της μάχης. Οι δωρεές
τους μας έδωσαν την δυνατότητα να επέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις όπως στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών και να διατηρήσουμε τα αντανακλαστικά μας απέναντι στη κρίση που απειλεί το περιβάλλον.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία πέντε χρόνια και παρά τη πρωτοφανή οικονομική κρίση έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε σταθερό τον αριθμό των υποστηρικτών μας στα επίπεδα των 12.000. Το γεγονός
ότι ο κόσμος εξακολουθεί να μας υποστηρίζει οικονομικά με συνέπεια μας γεμίζει υπερηφάνεια και φυσικά μεγαλώνει και το αίσθημα ευθύνης που έχουμε απέναντι τους.

Coca Cola Foundation - Δίκτυο προστασίας υγροτόπων Κρήτης-Λέσβου-Πάρου: . ................................................ 80.560 €
Eurobank Cards - Κάρτα WWF Eurobank Visa:........................................................................................................50.000 €
Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος Χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης βιωσιμότητας
αλιευτικού στόλου γρι-γρι της Καβάλας ................................................................................................................... 40.000 €
Coca Cola Foundation - Σχολικός Διαγωνισμός υγροτόπων Λέσβου-Πάρου: ...........................................................32.108 €
Eurobank EFG - Πρόγραμμα εξοικονόμησης «Εco2nomy»:.....................................................................................30.000 €
ΕΛΑΪΣ-Unilever Α.Ε. - Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Χρησιμοποιώ Υπεύθυνα»:............................ 28.000 €
Frigoglass - Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η πόλη του μέλλοντος»:................................................. 25.400 €
Τράπεζα Πειραιώς - Κινητοποίηση επιχειρήσεων, πρόγραμμα «Climabiz»: . ..........................................................19.302 €
Αυγά Βλαχάκη - Χρηματοδοτικός μηχανισμός με την αγορά βιολογικών προϊόντων:............................................. 10.000 €
Tetrapak - Ευαισθητοποίηση πολιτών για τους εθνικούς δρυμούς: ........................................................................... 7.000 €
PricewaterhouseCoopers - Εταιρική εγγραφή εργαζομένων:...................................................................................... 5.000 €
Aldemar - πρόγραμμα «Check out for nature» για την υποστήριξη του προγράμματος «Θάλασσα»:....................... 1.953 €
Groupon - Ενίσχυση της δράσης μας στα Σεκάνια της Ζακύνθου: ..............................................................................1.680 €
S&B - Eταιρική εγγραφή εργαζομένων:........................................................................................................................ 1.350 €

Σταθερά κοντά μας παραμένουν και οι περίπου 150 Διακεκριμένοι Φίλοι που αποτελούν μια
ομάδα ανθρώπων που συμβάλλουν δυναμικά στο έργο μας. Προσφέροντας 500 ευρώ το χρόνο
και άνω, δρουν καταλυτικά για τη διάσωση της ελληνικής φύσης όπως και οι τέσσερις Υψηλοί
Δωρητές μας που μας ενίσχυσαν με ακόμη μεγαλύτερα ποσά.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας και σε όλους εκείνους που μας στήριξαν με
οποιοδήποτε τρόπο όπως δωρεές εις μνήμη ή μέσω κληροδοτημάτων.
Υποστηρικτές
Διακεκριμένοι Φίλοι
Υψηλοί Δωρητές

399.400 €
53.600 €
33.600 €

Σύνολο:

486.600 €

Για άλλη μια χρονιά ο χώρος των επιχειρήσεων βρέθηκε κοντά μας. Πιο συγκεκριμένα τη δουλειά μας υποστήριξαν οι εξής επιχειρήσεις:

Σύνολο:

332.353 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η επίσημη σειρά προϊόντων με το λογότυπο του WWF στην Ελλάδα είναι πια πραγματικότητα,
εμπλουτίζεται συνεχώς και όλο και περισσότεροι επιλέγουν τα είδη μας τόσο για τις προσωπικές τους αγορές όσο και για δώρα. Εκτός από τα σημεία πώλησης των εταιρειών, προϊόντα
WWF Ελλάς μπορεί να βρει κανείς στο πωλητήριό μας στη Δαδιά, στα κεντρικά γραφεία της
οργάνωσης στην Αθήνα και φυσικά στο e-shop μας στο www.wwf.gr/shop.
Επίσημοι Αδειούχοι
Σταμάτης Ιωαννίδης ΑΕ: ...............................................................................................................................................7.500 €
Συνεργασίες δικτύου WWF: ..........................................................................................................................................6.013 €
NEF-NEF AE:................................................................................................................................................................ 5.000 €
ΠΑΞΟΣ ΑΕ: . ..................................................................................................................................................................3.500 €
Εκδόσεις Ψυχογιός ΑΕ – Ημερολόγιο 2013:.................................................................................................................3.081 €
ΧΑΝΟΣ ΑΕ: . ................................................................................................................................................................. 3.000 €
ECOFAMILY ΑΕ: .............................................................................................................................................................. 176 €
IRIS Productions: ............................................................................................................................................................. 158 €

Σύνολο:

28.428 €

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+ Information & Communication»,
πρόγραμμα «Θάλασσα» (δικαιούχος MΟm): ............................................................................................................ 42.680 €
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+» - πρόγραμμα «Η επιστροφή του Ασπροπάρη»:............... 38.175 €
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς -Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελοντών:..............................................................................37.551 €
Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση»,
πρόγραμμα «Climabiz»: . ........................................................................................................................................... 22.100 €
Πράσινο Ταμείο –Συγχρηματοδότηση Προγράμματος «Θάλασσα» μέσω δικαιούχου MΟm: ................................ 16.542 €
Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη», πρόγραμμα «EuroTopten Max»: ....... 10.499 €
Δήμος Χερσονήσου, Κρήτης – Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υγροτόπου Μαλλίων: . ........................ 7.574 €
Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Χρηματοδοτικό μέσο «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη»,
πρόγραμμα «Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας, (ΠΕΞΕ)»:............................................................................. 4.508 €

Σύνολο:

179.629 €

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Κοινωφελές
Ίδρυμα MAVA (Fondation pour la Nature), τον μεγαλύτερό μας σύμμαχο, που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό μας από το 1991, στηρίζοντας συνολικά τη δράση μας για την προστασία της ελληνικής φύσης.

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Συγχρηματοδότηση LIFE Θάλασσα μέσω δικαιούχου Μοm .....................................................................................29.019 €
Τόκοι:........................................................................................................................................................................... 24.209 €
Πωλήσεις ειδών WWF: . ............................................................................................................................................. 22.442 €
WWF ΗΠΑ – Πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου γρι-γρι της Καβάλας:..........................17.477 €
WWF International Προτάσεις για την αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής:........................................... 10.819 €
Δίκτυο WWF – Μεσογειακά γραφεία για την κοινή χάραξη θαλάσσιας Μεσογειακής στρατηγικής: ...................... 5.669 €
Δίκτυο WWF – κάλυψη συμμετοχής συνεργατών σε ευρωπαϊκές συναντήσεις: ......................................................... 1.557€
Λοιπά αδέσμευτα έσοδα .................................................................................................................................................. 829 €

Σύνολο:

112.021 €

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στο
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για την αμέριστη υποστήριξή του για πάνω
από μια δεκαετία. Το 2002 ξεκίνησε να χρηματοδοτεί τις δράσεις
μας για τα απειλούμενα αρπακτικά πουλιά στο δάσος της Δαδιάς
και έκτοτε αποτελεί πιστό συνοδοιπόρο σε όλο το πρόγραμμά μας.

© Μιχάλης Μπινιχάκης

Σε χρειαζόμαστε!
Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας χωρίς εσένα.
Η οικονομική σου υποστήριξη, μας δίνει τη δυνατότητα
να υλοποιήσουμε τις δράσεις μας κάθε χρόνο.
Διάλεξε τον τρόπο που επιθυμείς να μας βοηθήσεις,
ή επικοινώνησε με έναν εκπρόσωπο του τμήματος marketing:
Γίνε υποστηρικτής μας:
www.wwf.gr/support - επικοινώνησε με την Ιωάννα Στράτου i.stratou@wwf.gr
Αγόρασε τα προϊόντα μας
στο e-shop: www.wwf.gr/shop
Γίνε διακεκριμένος φίλος:
επικοινώνησε με την Έμιλυ Κέρν e.kern@wwf.gr
Γίνε μεγάλος / υψηλός δωρητής:
επικοινώνησε με την Κατερίνα Τριανταφύλλου k.triantafillou@wwf.gr
Άφησε ένα κληροδότητημα στη φύση:
επικοινώνησε με την Έμιλυ Κέρν e.kern@wwf.gr
Αν εκπροσωπείτε κάποια επιχείρηση:
επικοινωνήστε με την Σοφία Κουκουλάκη, s.koukoulaki@wwf.gr
Αν εκπροσωπείτε κάποιο Κοινωφελές Ίδρυμα:
επικοινωνήστε με την Κατερίνα Τριανταφύλλου, k.triantafillou@wwf.gr

80%

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές
σε ετήσια βάση από το 1995.

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv
http://www.facebook.com/WWFGreece
http://twitter.com/WWF_Greece

των περιβαλλοντικών
δράσεων του WWF Ελλάς
εντάσσεται στις παγκόσμιες
προτεραιότητες του WWF.

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι
υποστηρικτές μας ξεπερνούν
τους 13.000.

Για ένα μέλλον όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά
Λεμπέση 21, 117 43 Αθήνα - Τηλ.: 210 3314893 - Fax: 210 3247578 - e-mail: support@wwf.gr

