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Γιώργος Βλάχος 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΤΗΡΗΣΑΜΕ  
ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

Ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σή-
μερα, το πετύχαμε μαζί με τους 
υποστηρικτές μας, τα ιδρύματα 
και τους συνεργάτες μας.  
Η στήριξή σας μας δυναμώνει και 
μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με 

αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. 
Σας ευχαριστούμε.

Η χώρα μας προσπαθεί να αφήσει πίσω την κρίση και 
να αναζωογονήσει την οικονομία της. Ωστόσο, ενώ η 
μακροχρόνια κρίση θα έπρεπε να μας είχε κάνει, τουλάχιστον, 
σοφότερους, αποδεικνύεται ότι η χώρα μας δυσκολεύεται  
να αλλάξει το υπόδειγμα που την οδήγησε στην κρίση και  
να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις ως προς τη μετάβαση 
σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. 

Σε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης η χώρα διαθέτει 
ισχυρά πλεονεκτήματα, τη φύση και το περιβάλλον της, αλλά 
δυσκολεύεται να υπερβεί παρωχημένες αντιλήψεις, αδυνατεί 
να καινοτομήσει και να ηγηθεί. Οι σχεδιαζόμενες εξορύξεις 

πετρελαίου και οι συνεχείς προσπάθειες για την άρση των μέτρων και πολιτικών 
προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας είναι απολύτως ενδεικτικές αυτής  
της αδυναμίας. 

Ταυτόχρονα όμως, γίνονται και βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Διατυπώνονται 
πια από κυβερνητικά χείλη φιλόδοξοι στόχοι, όπως η απεξάρτηση από τον λιγνίτη,  
η ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή η κατάργηση των πλαστικών 
μιας χρήσης που έχουν «πνίξει» τις θάλασσές μας. Χαιρόμαστε για τον ρόλο που 
έχουμε διαδραματίσει, ως η μεγαλύτερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας, 
προκειμένου να φτάσουμε ως εδώ και, υποσχόμαστε ότι θα βοηθήσουμε ώστε αυτοί 
οι στόχοι να πραγματοποιηθούν. 

Αλλά, αν υπάρχει κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι στο WWF Ελλάς, 
είναι ότι, σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, υλοποιούμε το έργο μας στην Ελλάδα 
παραμένοντας απολύτως συνεπείς στην υπόσχεση του WWF, ότι στον πυρήνα όσων 
κάνουμε για την προστασία της φύσης και την προαγωγή ενός βιώσιμου μέλλοντος 
για τον πλανήτη, θα βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος.

Όλες οι δράσεις μας, οι εκστρατείες μας, οι πρωτοβουλίες και οι νομικές  
και πολιτικές παρεμβάσεις μας, το επιστημονικό μας έργο και τα προγράμματα  
που στοχευμένα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας  
της οργάνωσής μας, συνιστούν σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Δημήτρης Καραβέλλας 
Γενικός διευθυντής

OΦΕΙΛΟΥΜΕ  
ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι μεγάλες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις με τις οποίες 
βρίσκεται αντιμέτωπος ο 
πλανήτης μας, η κλιματική 
κρίση και οι καταιγιστικοί 
ρυθμοί μείωσης της παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας, προσελκύουν 
το ενδιαφέρον της διεθνούς 
κοινής γνώμης περισσότερο από 
ποτέ. Άνθρωποι κάθε ηλικίας σε 

όλο τον κόσμο, με «μπροστάρηδες» τα ίδια μας τα 
παιδιά, διαδηλώνουν για το κλίμα, διεκδικώντας 
ένα καλύτερο μέλλον.

Επιστήμονες τεκμηριώνουν με αδιάσειστα στοιχεία αυτό που 
ήδη γνωρίζουμε: η ανθρώπινη δραστηριότητα «σημαδεύει» 
τον πλανήτη εντονότερα από ποτέ, και ο κίνδυνος να 
καταστούν ανεξίτηλα αυτά τα «σημάδια» είναι υπαρκτός. 

Για το WWF, μια περιβαλλοντική οργάνωση με παγκόσμια 
παρουσία και 60ετή ιστορία, δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν 
αντίστοιχη συγκυρία, με τόσες ταυτόχρονες προκλήσεις  
τέτοιας κλίμακας. Το διακύβευμα δεν περιορίζεται σε 
επιμέρους ζητήματα προστασίας της φύσης, αλλά εκ των 
πραγμάτων,  άπτεται πλέον της ίδιας της επιβίωσης του 
ανθρώπινου είδους.

Οφείλουμε να σταθούμε δυναμικά απέναντι στις προκλήσεις 
αυτές.  Στο WWF Ελλάς έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης 
που μας αναλογεί. Με όλες μας τις δυνάμεις υπηρετούμε το 
όραμά μας για έναν ζωντανό πλανήτη. 

Τη χρονιά που πέρασε, δώσαμε σκληρή μάχη ενάντια στις 
σχεδιαζόμενες έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Αποδείξαμε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα πέραν κάθε 
λογικής, το οποίο εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το 
περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. 
Πάνω από 50.000 πολίτες και 100 επιστήμονες από όλο τον 
κόσμο ένωσαν τη φωνή τους με τη δική μας. Δεν υπάρχει 
δικαιολογία για μια τέτοια οπισθοδρόμηση, ειδικά όταν 

Σήμερα, περισσότερο 
από ποτέ, χρειάζεται 
να επαναπροσδιορί-
σουμε τη σχέση μας 

με τη φύση. Σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, 

χρειαζόμαστε μια Νέα 
Συμφωνία για τη Φύση 

και τον Άνθρωπο, για 
την οποία θα δεσμευ-

όμαστε όλοι μαζί: 
πολίτες, επιχειρήσεις 

και κυβερνήσεις.
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γνωρίζουμε ότι η κλιματική κρίση απαιτεί την απεξάρτηση, και όχι την 
επένδυση, από τα ορυκτά καύσιμα. Γι’ αυτό η μάχη μας θα συνεχιστεί.

Για τον ίδιο λόγο δίνουμε, εδώ και 12 χρόνια, τη μάχη εναντίον του λιγνίτη. 
Μέσα από αλλεπάλληλες μελέτες, δικαστικές προσφυγές και δημόσιες 
παρεμβάσεις, αλλά και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, αναδείξαμε 
τις καταστροφικές συνέπειες της εξάρτησης από το ακριβό αυτό 
καύσιμο και τη ζημιά που υφίστανται οι τοπικές κοινωνίες. Προτείναμε 
εναλλακτικές λύσεις, καθώς και ένα βιώσιμο σχέδιο για το μέλλον των 
λιγνιτικών περιοχών. Φέτος, όχι μόνο δικαιωθήκαμε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας, αλλά είδαμε και την κυβέρνηση να ανακοινώνει την 
πρόθεσή της για κλείσιμο όλων των λιγνιτικών σταθμών της χώρας έως 
το 2028. Επιμείναμε, αντλώντας δύναμη και έμπνευση από εσάς, τους 
υποστηρικτές μας. Αυτή η νίκη ανήκει σε όλους μας. Θα είμαστε εδώ για 
να δούμε την κυβερνητική δέσμευση να γίνεται πράξη.

Σε ένα άλλο πεδίο, με την συνεργασία πολλών, κάναμε το όραμα ετών 
πραγματικότητα – η  ιστορική Γυάρος να γίνει και επίσημα, θαλάσσια 
προστατευόμενη περιοχή, ανοίγοντας έτσι μια νέα προοπτική για τον τόπο 
αυτό και την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. 

Με αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τις δράσεις μας σε όλα τα μέτωπα. 
Προστατεύουμε τα σπάνια αρπακτικά στον Έβρο και τη χελώνα 
καρέτα στη Ζάκυνθο. Προάγουμε και παράγουμε επιστημονική γνώση. 
Εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση τοπικών κοινωνιών και «χτίζουμε» 
συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις, με 
επιστημονικούς φορείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Ασκούμε 
αυστηρό έλεγχο σε πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν τη προστασία της 
φύσης και παρεμβαίνουμε σε νομικό και πολιτικό επίπεδο. Φέρνουμε 
χιλιάδες παιδιά σε επαφή με έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Στην εμπιστοσύνη που δείχνετε προς το έργο μας, στη στήριξη που μας 
προσφέρετε και για την οποία είμαστε ευγνώμονες, ανταποδίδουμε με 
ακόμα πιο σκληρή και επίμονη δουλειά, για ένα μέλλον ασφαλές και 
βιώσιμο για όλους.

7



Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ
Είμαστε μέλος ενός δυναμικού διεθνούς δικτύου με όραμα
την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.



© Χρήστος Παπαδάς  / WWF Ελλάς



Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΔΩΣΑΜΕ ΜΑΧΕΣ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι προκλήσεις παγκόσμιας κλί-
μακας, με τις οποίες βρίσκεται 
αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, 
μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνο με δράσεις αντίστοιχης κλί-
μακας. Με τη στήριξη 5.000.000 
ανθρώπων και με παρουσία σε 

περισσότερες από 100 χώρες, το WWF ηγείται της 
μάχης για έναν Ζωντανό Πλανήτη.
Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματά μας προήλθε από τις 
προσπάθειες της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας, ενός 
συνασπισμού 9 εθνικών γραφείων του WWF. Η ισχυρότερη, μέχρι 
σήμερα, πολιτική δέσμευση για θέσπιση ενός βιώσιμου πλαισίου για 
τη μεσογειακή παράκτια αλιεία, πήρε τη μορφή μιας Υπουργικής 
Διακήρυξης που φέρει την υπογραφή 18 χωρών και της Ε.Ε. Σε μια 
από τις πιο επιβαρυμένες περιοχές του πλανήτη, προωθείται πλέον 
ένα πλαίσιο όπου οι αλιείς αφενός θα έχουν λόγο στη διαμόρφωση 
πολιτικών σχετικά με τις δραστηριότητές τους και, αφετέρου, θα 
μπορούν να εξασφαλίζουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, προ-
στατεύοντας παράλληλα τη ζωή της Μεσογείου.

Το 2019 καταφέραμε, επίσης, να σταματήσουμε τα σχέδια για 
έρευνες υδρογονανθράκων στο Κοραλλιογενές Φράγμα της Μπελίζ, 
ένα από τα πλουσιότερα οικοσυστήματα του κόσμου. Μάλιστα, η 
κυβέρνηση της Μπελίζ έλαβε νέα μέτρα προστασίας της περιοχής, με 
αποτέλεσμα το Κοραλλιογενές Φράγμα να αφαιρεθεί από τη λίστα 
των μνημείων της UNESCO που κινδυνεύουν.

Ως περιβαλλοντική 
οργάνωση με παγκόσμια 

παρουσία, έχουμε 
συναίσθηση της ευθύνης 

μας απέναντι στις 
προκλήσεις των καιρών. 

Αντλώντας δύναμη από 
τους υποστηρικτές μας, 

θα παραμείνουμε και 
το 2020 στην πρώτη 
γραμμή της μάχης για 

έναν ζωντανό πλανήτη.
Κωνσταντίνος Λιαρίκος 

Επικεφαλής περιβαλλοντικού  
προγράμματος 

© Antonio Busiello/WWF-US
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Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Κολομβίας, με στήριξη από το WWF 
που για δεκαετίες προωθεί τη θεσμοθέτηση νέων προστατευόμενων 
περιοχών στη χώρα, αποφάσισε την επέκταση του Εθνικού Πάρκου 
Chiribiquete. Σήμερα καλύπτει πάνω από 43.000 χλμ2 και αποτελεί 
το μεγαλύτερο προστατευόμενο τροπικό δάσος του κόσμου, στην 
«καρδιά» της κολομβιανής Αμαζονίας.

Ξεκινήσαμε, επίσης, νέες διεθνείς εκστρατείες. Μια από τις πιο εμβλη-
ματικές είναι το «Our Planet», σε συνεργασία με το Netflix, που έχει 
«αγγίξει» πάνω από 168 εκατομμύρια ανθρώπους. Πρόκειται για μια 
πρωτότυπη σειρά ντοκιμαντέρ που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τη 
διεθνή κοινή γνώμη απέναντι στην κλιματική κρίση και την ανάγκη 
προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η σειρά απέσπασε 2 
βραβεία Emmy και 4 βραβεία Jackson Wild. Το μεγαλύτερο βραβείο, 
ωστόσο, είναι οι περισσότεροι από 33 εκατομμύρια θεατές που παρα-
κολούθησαν τη σειρά μόνο κατά τον πρώτο μήνα προβολής της!

Με τη στήριξη 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, συνεχίζουμε την παγκό-
σμια εκστρατεία μας κατά των πλαστικών. Διεκδικούμε την υπογραφή 
δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ ώστε, μέχρι 
το 2030, να σταματήσουν οι θάλασσες να… πνίγονται στο πλαστικό. 

Νέα μεγάλα στοιχήματα πλησιάζουν. Το 2020 οι διεθνείς ηγέτες θα απο-
φασίσουν για το μέλλον των ωκεανών, θα επανεξετάσουν τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα αναθεωρήσουν τους στόχους προστασίας της 
παγκόσμιας βιοποικιλότητας και τις εθνικές δεσμεύσεις για την αναχαίτιση 
της κλιματικής κρίσης. Πρόκειται για ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. 

Ο κόσμος έχει ανάγκη μια φιλόδοξη «Νέα Συμφωνία για τη Φύση 
και τον Άνθρωπο». Το WWF προωθεί μια τέτοια «Συμφωνία» με 
όλες του τις δυνάμεις. Αυτό το αποφασιστικό βήμα προς ένα βιώσιμο 
μέλλον, μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τη στήριξή σου!

© César David Martinez
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Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΕΙΠΑΜΕ ΕΝΑ ΜΑΖΙΚΟ 
«ΟΧΙ» ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Μαζί με χιλιάδες πολίτες,  
ορθώσαμε το ανάστημά μας ενά-
ντια στη σοβαρότερη νέα απειλή  
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα:  
την έρευνα και εξόρυξη  
υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας μας, την περασμένη χρονιά ρίξαμε φως 
σε όλες τις -μέχρι πρότινος κρυφές- περιβαλλοντικές, οικονομικές 
και κοινωνικές πτυχές των υδρογονανθράκων. Παρουσιάσαμε με 
επιχειρήματα και στοιχεία ένα εναλλακτικό αφήγημα που στρέφει 
την Ελλάδα μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, σε ένα μέλλον που στη-
ρίζεται κατά 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τους πολίτες 
στο επίκεντρο. 

Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες συνδιοργανώσαμε ή συμμε-
τείχαμε σε 16 ανοικτές εκδηλώσεις σε Ιόνιο, Κρήτη και Δυτική Ελ-
λάδα, όπου καταφέραμε να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε 
χιλιάδες πολίτες απέναντι στην απειλή των εξορύξεων. Επίσης, με το 
ιστιοπλοϊκό σκάφος μας, το Blue Panda, επισκεφθήκαμε το καλο-
καίρι τρία εμβληματικά νησιά του Ιονίου που απειλούνται από τις 
εξορύξεις και υλοποιήσαμε ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις. 

Κινητοποιήσαμε συνολικά ένα ευρύ μέτωπο: κορυφαίους επιστήμο-
νες σε όλον τον κόσμο, οικονομικούς φορείς, τουριστικές επιχειρή-
σεις και τουρίστες, καλλιτέχνες, τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, με 
τη βοήθεια του παγκόσμιου δικτύου του WWF αναδείξαμε το θέμα 
σε διεθνές επίπεδο. 

Ακόμη, προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της έγκρι-
σης του περιβαλλοντικού προγράμματος για την παραχώρηση των 
περιοχών της Κρήτης. Ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε μια μεγάλη νίκη 
για καθαρές θάλασσες και περιβαλλοντική νομιμότητα. 

Παράλληλα, σε συνάντηση που είχαμε με τον πρωθυπουργό, παραδώσα-
με αυτοπροσώπως 50.000 δικές σας υπογραφές ενάντια στις εξορύξεις. 

Δε σταματάμε όμως εδώ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια  
με ακόμα μεγαλύτερη θέληση. Μείνετε μαζί μας!

Ποτέ στην ιστορία της η 
χώρα μας δεν είχε δια-

κινδυνεύσει τόσα πολλά 
για να κερδίσει τόσα 

λίγα. Μαζί μπορούμε να 
σταματήσουμε τα σχέδια 

των εξορύξεων!
Δημήτρης Ιμπραήμ

Επικεφαλής  
θαλάσσιου προγράμματος
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Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ 
σε 16 ανοικτές, ενημερωτικές  
εκδηλώσεις 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ 
3 νησιά με το Blue Panda  
και μιλήσαμε με 1.500 άτομα 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 
100 επιστήμονες και φορείς  
σε όλο τον κόσμο
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 
5 πολιτικές και νομικές  
παρεμβάσεις
 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 
9 δήμους που έχουν πει  
«όχι» στις εξορύξεις
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ  
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η φύση είναι το θεμέλιο της ύπαρξής μας. Προστατεύοντας τον φυ-
σικό πλούτο της χώρας μας, προστατεύουμε την ίδια μας τη ζωή. Με 
τη δική σας υποστήριξη, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι η αρμονική 
συνύπαρξη με τη φύση είναι η μοναδική επιλογή που διασφαλίζει 
ποιότητα ζωής στο παρόν, αλλά και ένα βιώσιμο μέλλον. Κάθε κουκίδα 
στον χάρτη, είναι μια μάχη του WWF Ελλάς για την προστασία της 
ελληνικής φύσης.  

Βόρειες Κυκλάδες
Συνεργασία με παράκτιους αλιείς για βιώσιμη αλι-
εία και χτίσιμο μιας πρότυπης θαλάσσιας προστα-
τευόμενης περιοχής στη Γυάρο.
Καβάλα
Βελτίωση βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου με στόχο 
το οικολογικό πρότυπο MSC.
Ζάκυνθος
Προστασία της σημαντικότερης παραλίας της Με-
σογείου για την χελώνα καρέτα.

Δαδιά
Προστασία απειλούμενων αρπακτικών πουλιών.
Ηράκλειο 
Προστασία μικρών νησιωτικών υγρότοπων.
Πρέσπες
Προστασία του οικολογικού θησαυρού των Πρεσπών 
σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
Δυτ. Μακεδονία - Πτολεμαΐδα
Δράσεις για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη.

     Δράση για το 
δίκτυο Natura 2000 
(LIFE-IP 4 Natura) 
1. Χανιά
2. Ρέθυμνο
3. Ηράκλειο
4. Αλεξανδρούπολη
5. Κομοτηνή
6. Ξάνθη
7. Καβάλα
8. Δράμα
9. Αττική
10. Φλώρινα
11. Αμύνταιο
12. Γρεβενά
13. Ιωάννινα
14. Ηγουμενίτσα
15. Κεντρικό Ζαγόρι

     Εκστρατεία 
ενάντια στις εξορύξεις 
υδρογονανθράκων
1. Κέρκυρα
2. Κεφαλονιά 
3. Παξοί 
4. Κύθηρα 
5. Ιθάκη 
6. Πάτρα 
7. Κυπαρισσία
8. Χανιά
9. Ηράκλειο 
10. Ζάκυνθος 
11. Λευκάδα 

     Πολιτικές 
παρεμβάσεις για 
την υπεράσπιση 

σημαντικών 
περιοχών
1. Κυπαρισσία 
2. Θράκη 
3. Κορινός Πιερίας 
4. Κρήτη 
5. Μεγαλόπολη 
6. Ιωάννινα 

     Προστασία και 
αποκατάσταση  
των δασών από  
τις πυρκαγιές 
1. Εύβοια 
2. Χίος 
3. Αρκαδία 
4. Αττική 
5. Αχαΐα 

     Νομική ομάδα 
υποστήριξης 
πολιτών
1. Αίγινα
2. Χίος
3. Άνδρος
4. Πάρος 
5. Παξοί
6. Κρήτη
7. Λακωνία  
 (Δήμος Ευρώτα)
8. Κορινθία
9. Αττική
10. Καστοριά
11. Ιωάννινα

Σταθερή δράση 

Ενδεικτικές δράσεις
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ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
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© Αποστόλης Ζαμπλάκος

Το ιστιοπλοϊκό σκάφος του WWF, το Blue 
Panda, πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι 
το περασμένο καλοκαίρι διασχίζοντας τη Με-
σόγειο και αναδεικνύοντας τη μοναδική βιο-
ποικιλότητα της περιοχής, αλλά και τις απειλές 
που δέχεται. Μεγάλο μέρος του ταξιδιού του 
επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της θαλάσσιας 
πλαστικής ρύπανσης, το οποίο μελετήθηκε σε 
βάθος, με ορόσημο την πρώτη ολοκληρωμέ-
νη έρευνα για τη διαχείριση των πλαστικών 
απορριμμάτων στις μεσογειακές χώρες.

Κατά την παραμονή του Blue Panda στην 
Ελλάδα αναδείχθηκε επίσης ο σημαντικότε-
ρος νέος κίνδυνος που απειλεί τις ελληνικές 
θάλασσες: οι εξορύξεις πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου. Μάλιστα, όσο βρισκόταν  
το Blue Panda στη χώρα μας, πάνω από 
8.000 άνθρωποι ένωσαν τη φωνή τους μαζί 
μας και υπέγραψαν κατά των εξορύξεων!

Στο μεταξύ, είχε προηγηθεί μία από τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες της Θαλάσσιας Με-
σογειακής Πρωτοβουλίας: η υπογραφή της 
Υπουργικής Διακήρυξης για την παράκτια 
αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και στη 
Μαύρη Θάλασσα, καθώς και του συνοδευτι-
κού 10ετούς περιφερειακού σχεδίου δράσης. 
Τα δύο αυτά κείμενα συνιστούν ισχυρές 
πολιτικές δεσμεύσεις και υπεγράφησαν από 
εκπροσώπους 18 χωρών της Μεσογείου και 
της Μαύρης Θάλασσας και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Με ακόμη πιο δυναμική παρουσία, η Θαλάσσια Μεσογειακή Πρωτοβουλία 
του WWF συνέχισε την περασμένη χρονιά τον αγώνα για την προστασία του 
μοναδικού θαλάσσιου πλούτου μας.



Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Έτσι, αναγνωρίζεται η σημασία της παρά-
κτιας αλιείας για την Μεσόγειο, όχι μόνο 
για την οικονομία της περιοχής, αλλά και 
ως σημαντικός πυλώνας για την πολιτιστική 
κληρονομιά των τοπικών κοινοτήτων με 
σημαντική κοινωνικοοικονομική σημασία. Η 
προώθηση και στήριξη συμμετοχικών διαδι-
κασιών, ώστε οι αλιείς να συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων σχετικά 
με πολιτικές και ρυθμίσεις που αφορούν στις 
δραστηριότητές τους, αποτελεί μια καινοτό-
μα προσέγγιση στη διαχείριση και ρύθμιση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε στην 
εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου 
διαβίωσης για τους ψαράδες. Στην Ελλάδα, 
συμμετέχουμε στην προσπάθεια αυτή μέσω 
του προγράμματος «Μετασχηματίζοντας 
την παράκτια αλιεία» στις βόρειες Κυκλά-
δες, προωθώντας τη συνδιαχείριση με τη 
συμμετοχή των ίδιων των αλιέων, καθώς 
και την αρμονική συνύπαρξη ψαράδων και 
θαλάσσιων θηλαστικών. 

Στο μεταξύ, το 2019 η Πρωτοβουλία συνέχισε, 
μεταξύ άλλων, τη δουλειά για την προώθη-
ση ορθών πρακτικών εντός των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών (πρόγραμμα 
Pharos4MPAs), καθώς και για την επέκταση και 
βελτίωση της διαχείρισης του μεσογειακού δι-
κτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. 

Τέλος, με αφορμή τη διοργάνωση της 5ης 
Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια 
Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευ-
όμενες Περιοχές, ξεκίνησαν οι συζητήσεις 
εντός της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτο-
βουλίας για την ανάπτυξη ενός κοινού σχεδί-
ου σχετικά με την προστασία των κητωδών 
στη Μεσόγειο. Συζήτηση που συνάδει με 
τα σχέδια του ελληνικού γραφείου και έχει 
προσελκύσει επίσης την προσοχή και άλλων 
ευρωπαϊκών γραφείων του WWF.

Εντείναμε 
τον αγώνα 
για μια ζωντανή
Μεσόγειο



Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
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«Με σύμμαχο ένα υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης, καινοτόμα 
μέσα και, φυσικά, το Λιμενικό Σώμα, δουλεύουμε αδιάκοπα για να 
παραμείνει η Γυάρος το νησί με τα μοναδικά είδη και τον απαράμιλλο 
θαλάσσιο πλούτο».



Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ  
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΝΙΚΗ 

Ύστερα από έξι χρόνια συστημα-
τικής και επίμονης δουλειάς, η 
νέα προστατευόμενη περιοχή της 
Γυάρου είναι πλέον γεγονός!

Αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
LIFE καταφέραμε, από κοινού με μια σειρά από εταίρους και φορείς, 
κάτι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα: τα μέτρα διαχείρισης 
και προστασίας της Γυάρου, τα οποία είχαν συμφωνηθεί από όλους 
τους εμπλεκόμενους με την περιοχή φορείς, θεσμοθετήθηκαν από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Με σύμμαχο ένα υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης, καινοτόμα μέσα 
και, φυσικά, το Λιμενικό Σώμα, δουλεύουμε αδιάκοπα για να παραμείνει η 
Γυάρος το νησί με τα μοναδικά είδη και τον απαράμιλλο θαλάσσιο πλούτο.

H ομάδα μας, τη χρονιά που πέρασε, κάλυψε σχεδόν 5.000 ναυτικά 
μίλια πλέοντας γύρω από το νησί της Γυάρου, ενημερώνοντας σκάφη 
αλλά και καταγράφοντας και ενημερώνοντας το Λιμεναρχείο Σύρου 
για τυχόν παραβάσεις. 

Επίσης, αναδείξαμε την άγνωστη ομορφιά του νησιού με δράσεις 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε Σύρο και Γυάρο, ενώ διοργανώσαμε 
μία φωτογραφική εξόρμηση και μία πεζοπορική διάσχιση, καθαρι-
σμό παραλιών και εξερεύνηση υποβρύχιων μονοπατιών. Το καλο-
καίρι, παρέα με την Λέσχη Φωτογραφίας Σύρου, οργανώσαμε μία 
φωτογραφική έκθεση στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. 

«Τα μέτρα που 
θεσμοθετήθηκαν 

προστατεύουν τον 
μοναδικό φυσικό 

πλούτο της Γυάρου, ενώ 
ταυτόχρονα σέβονται 
την ιστορικότητα του 

τόπου και επιτρέπουν 
την ήπια ανάπτυξή του, 

στηρίζοντας έτσι τις 
τοπικές κοινωνίες».

Σπύρος Κοτομάτας 
Επιστημονικός συντονιστής
θαλάσσιου προγράμματος 

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE «Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 
στις Βόρειες Κυκλάδες» υλοποιήθηκε από το WWF Ελλάς μαζί με το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυ-
κλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της 
Μεσογειακής Φώκιας και το ιταλικό ινστιτούτο Tethys. Για περισσότερα: www.cycladeslife.gr
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE υποστηρίχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από τη 
χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα 
του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό (http://www.fpa2.com/home.html).
Το πρόγραμμα Επιτήρησης Θαλάσσιας περιοχής Γυάρου υλοποιείται με τη συγχρη-
ματοδότηση του ιδρύματος Segre (http://www.fondationsegre.org/) και του ιδρύματος 
του Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό (https://www.fpa2.org/)

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Κυκλάδων, η Φωτογραφική Λέσχη 
Σύρου, ο Πεζοπορικός όμιλος Σύρου, ο όμιλος φουσκωτών και ταχύ-
πλοων Σύρου και δύτες σε συνεργασία με το καταδυτικό κέντρο Greek 
Scuba, ήταν μερικοί από όσους γνώρισαν από κοντά την πρότυπη 
αυτή προστατευόμενη περιοχή!
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΗΤΩΔΗ

Ανάμεσα στις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά 
στη χώρα μας και παγκοσμίως, είναι οι έρευνες και η εξόρυξη υδρογονανθράκων, 
καθώς και οι συγκρούσεις των θηλαστικών με μεγάλα πλοία.  



Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΚΗΤΩΔΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ  
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ  

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Περισσότεροι από 250 επιστήμονες, 
ειδικοί, εκπρόσωποι κρατικών και 
μη κυβερνητικών φορέων αλλά και 
του ιδιωτικού τομέα από 35 χώρες, 
συμμετείχαν στην 5η Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη για τα Θαλάσσια Θη-
λαστικά και τις Θαλάσσιες Προστα-
τευόμενες Περιοχές (ICMMPA). 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, το οποίο 
συνδιοργάνωσε το WWF Ελλάς τον Απρίλιο 

του 2019 στη Μεσσηνία, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Επιτροπή 
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Προστατευόμενες Περιοχές, 
αναδείχθηκαν κάποιες από τις σημαντικότερες απειλές που αντι-
μετωπίζουν οι θαλάσσιοι αυτοί «γίγαντες» και η ανάγκη για λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων προστασίας των πληθυσμών τους, στην 
Ελλάδα, τη Μεσόγειο και παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  ανάγκη  προστασίας της Ελληνικής 
Τάφρου, του τόξου που εκτείνεται από το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι τη 
Ρόδο. Η  περιοχή είναι μία από τις σημαντικότερες της Μεσογείου 
για τους φυσητήρες και τους ζιφιούς και φιλοξενεί μόνιμα τέσσερα 
είδη κητωδών που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας, καθώς και 
έξι «περαστικά» είδη. 

Το WWF Ελλάς ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την προσπάθεια που γίνεται 
τα τελευταία χρόνια για την προστασία της Γυάρου, στις παραλίες 
και τις σπηλιές της οποίας ζει και αναπαράγεται το 12% περίπου 
του παγκόσμιου πληθυσμού της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας 
Monachus monachus. 

Επίσης συζητήθηκε η ανάγκη, αλλά και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνο-
νται, για τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων που θα μειώσουν τις αρνητι-
κές αλληλεπιδράσεις αλιέων με θαλάσσια θηλαστικά, όπως η διαμόρφω-
ση συστήματος οικονομικών ενισχύσεων προς τους παράκτιους αλιείς.

Εκτός από είδη κητωδών που κατοικούν στις ελληνικές θάλασσες, 
όπως οι εντυπωσιακοί φυσητήρες και ζιφιοί, τα τέσσερα είδη δελφι-
νιών (ζωνοδέλφινο, ρινοδέλφινο, σταχτοδέλφινο, κοινό δελφίνι) και 
το στενόρυγχο δελφίνι, συναντήσαμε θαλάσσιες χελώνες και θαλασ-
σοπούλια και καταγράψαμε ανθρώπινες δραστηριότητες  
και –δυστυχώς– πολλά θαλάσσια απορρίμματα. 

Κατά τη διάρκεια του 
5ου ICMMPA παρου-
σιάστηκαν τα πρώτα 

αποτελέσματα της 
εναέριας έρευνας για τα 

κητώδη στη Μεσόγειο, 
στην οποία συμμετεί-
χαμε το καλοκαίρι του 

2018 ως συντονιστής. 
Το 2020 το WWF 

Ελλάς θα συμμετέχει σε 
δράσεις εκπαίδευσης 
και επικοινωνίας των 
αποτελεσμάτων στην 

Ελλάδα, αλλά και σε με-
σογειακό και παγκόσμιο 

επίπεδο.
Αμαλία Αλμπερίνι

Συνεργάτης 
θαλάσσιου προγράμματος
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΜΕ
ΤΗΝ ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΡΕΤΑ

Για ακόμα μια χρονιά διατηρήσαμε 
σταθερή την παρουσία μας στα 
Σεκάνια, μία από τις σημαντικότερες 
παραλίες ωοτοκίας για τη χελώνα 
καρέτα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η ομάδα μας, πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, εθελο-
ντές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και άλλες ΜΚΟ, υλοποιεί 
σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο την συνολική προστασία του 
σημαντικότατου αυτού «μαιευτηρίου» των χελωνών. 

Σταθεροί φύλακες του σημαντικού αυτού τόπου, λάβαμε όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα ώστε η ευρύτερη περιοχή των Σεκανίων, να μπορεί να 
υποδεχτεί για άλλη μια χρονιά τα εμβληματικά αυτά είδη: κατα-
γράψαμε παραβάσεις, ολοκληρώσαμε τα έργα πυροπροστασίας της 
παραλίας και απομακρύναμε από αυτή 500 κιλά σκουπιδιών.

Όμως το καλοκαίρι του 2019 είχαμε έναν πολύ πιο σοβαρό κίνδυνο να 
αντιμετωπίσουμε: τις εργασίες έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθρά-
κων που έχουν προγραμματιστεί για το Ιόνιο Πέλαγος και οι οποίες 
αποτελούν εν δυνάμει θανάσιμη απειλή για τα εμβληματικά αυτά ζώα 
και για τις θάλασσές μας. Για το σκοπό αυτό, ενώσαμε τις φωνές μας με 
τοπικούς φορείς και συλλόγους και πραγματοποιήσαμε ενημερωτικές 
εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση, αλλά και την κινητοποίηση 
της τοπικής κοινωνίας ενάντια στις εξορύξεις.

Αρωγός στον αγώνα μας ενάντια στη σημαντική αυτή απειλή για όλη 
τη θαλάσσια ζωή, ήταν και το Blue Panda, το καράβι του WWF, που 
ταξίδεψε σε όλη τη Μεσόγειο ενημερώνοντας τον κόσμο για τις δρά-
σεις μας και έκανε στάση και στα Σεκάνια, προβάλλοντας τον αγώνα 
μας σε εθνικό, μεσογειακό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Με τη στήριξή σας, 
οι προσπάθειές μας 

φέρνουν αποτέλεσμα. 
Φέτος, από τις 1.243 

φωλιές της καρέτα 
στις έξι διαφορετικές 
παραλίες του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου, περισσότε-

ρες από τις μισές (639) 
καταγράφηκαν στα 

Σεκάνια!
 Χαρίκλεια Μινώτου

Συντονίστρια  
προγράμματος Ζακύνθου

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ

© Αποστόλης Ζαμπλάκος
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΘΩΡΑΚΙΣΑΜΕ ΤΙΣ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η χρονιά που πέρασε ήταν κρίσιμη 
για την προστασία της βιοποικιλότη-
τας και για την ορθή λειτουργία των 
προστατευόμενων περιοχών στη χώρα 
μας. Γεγονός που καταδεικνύει και 
η παραπομπή της Ελλάδας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστή-
ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη 
συμμόρφωση με την οδηγία για τους 

οικοτόπους και ανεπαρκή προστασία της βιοποικιλότητας. 

Ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μας σχετικά με τις προστατευ-
όμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα επικεντρώθηκε το 2019 σε 
πολιτικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε άλλους 
φορείς, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και σε συναντήσεις στο ΥΠΕΝ, 
καθώς και νομικές ενέργειες. Στόχος μας, να διασφαλίσουμε την 
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και τη διαμόρφωση ενός απο-
τελεσματικού πλαισίου για την προστασία της φύσης στη χώρα μας. 

Μέσω των ενεργειών μας, αναδείξαμε τα προβλήματα που υπάρχουν 
σχετικά με την προστασία των ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών, καθώς 
και τις ανεπάρκειες του νομικού και θεσμικού πλαισίου. Προτείναμε 
συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες λύσεις, οι οποίες βασίζονται στην πο-
λύχρονη εμπειρία μας στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περι-
βάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών ειδικότερα. Στο πλαίσιο 
αυτό συντάχθηκε η νομική μελέτη του WWF Ελλάς με τίτλο «Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: 
Μια νομική ανάλυση», ενώ παράλληλα υποβάλαμε τις προτάσεις μας 

Αντλούμε από την 
πολυετή εμπειρία μας, 
ώστε οι προτάσεις μας 
για τις προστατευόμε-

νες περιοχές να είναι 
τεκμηριωμένες και 

οι παρεμβάσεις μας 
αποτελεσματικές.

Σοφία Κόπελα
Υπεύθυνη πολιτικής 

για τo φυσικό περιβάλλον

© Αρχείο WWF Ελλάς
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

για τους φορείς διαχείρισης του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης του ΥΠΕΝ. 

Στο μεταξύ, μέσα από τη συμμετοχή μας στο έργο LIFE-IP 4 NATURA, 
συνεχίσαμε να συμβάλλουμε ενεργά στη βελτίωση της λειτουργίας 
του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας. Ολοκληρώσαμε την εκτενέ-
στερη, μέχρι σήμερα, χαρτογράφηση και ανάλυση των εμπλεκομένων 
μερών για το δίκτυο Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως 
επικεντρώσαμε την έρευνά μας σε περιοχές της Αττικής, της Κρήτης, 
της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής 
Μακεδονίας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 
34 συναντήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στις οποίες 
συμμετείχαν περίπου 360 στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, μέλη επαγγελ-
ματικών φορέων και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Παράλληλα υλοποιούμε μια πανελλαδική εκστρατεία προκειμένου να ανα-
δειχθούν τα οφέλη που προσφέρει το δίκτυο Natura 2000, σε ό,τι αφορά 
αφενός την προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας μας και, αφετέρου, 
την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τη χρονιά που πέρασε 
γιορτάσαμε, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογί-
ες, πραγματοποιήσαμε γυρίσματα πανοραμικού οπτικοακουστικού υλικού 
(360ο βίντεο) στην Πάρνηθα, το οποίο προβλήθηκε στο κοινό μέσα από 
γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Μεταδώσαμε έτσι ένα ισχυρό μήνυμα 
για την ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας μας. 

Tέλος συμμετείχαμε στον σχεδιασμό των προδιαγραφών για τη 
σύνταξη σχεδίων δράσης για απειλούμενα είδη και οικοτόπους, ενώ 
ολοκληρώνουμε και τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την προστασία 
του, απειλούμενου με εξαφάνιση, βατράχου της Καρπάθου.

© Mίνως Νευραδάκης
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Με στόχο να γίνουμε όλοι μαζί 
μια ασπίδα για τα δάση μας, 
ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι με 
πρώτους σταθμούς την Αττική, 
την Εύβοια, τη Χίο, την Άνδρο 
και την Αρκαδία, περιοχές που 
δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά 
στο παρελθόν έχουν πληγεί σο-
βαρά από τις φωτιές. Μέσα από 
στοχευμένα εργαστήρια σε πε-
ρισσότερους από 100 εκπαιδευ-
τικούς κάναμε ακόμα πιο ηχηρό 
το μήνυμα της πρόληψης, 
αναδεικνύοντας τον ρόλο που 
παίζει ο καθένας από εμάς στην 
προστασία των δασών μας. 

Ο στόχος επιτεύχθηκε και οι 
εκπαιδευτικοί μεταλαμπάδευσαν την αξία της πρόληψης σε εκατοντά-
δες μαθητές, αφού πάνω από 15 σχολεία υλοποίησαν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Η φωτιά σε αφορά». Οι μαθητές, με την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, πήραν συνεντεύξεις από 
κατοίκους της περιοχής τους και παρουσίασαν μέσα από χειροποίητες 
αφίσες τη δική τους ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη των δα-
σικών πυρκαγιών, αποδεικνύοντας πως μέσα από τη σωστή ενημέρωση 
όλοι μας μπορούμε να γίνουμε φορείς αλλαγής και η ελπίδα για το αύριο.

Τέλος, αναγνωρίζοντας ως κομβικό τον ρόλο των εθελοντικών ομάδων 
δασοπυροπροστασίας, υλοποιήσαμε τριήμερο εργαστήριο στην 
Αττική με θέμα την πρόληψη, την καταστολή και στην ασφάλεια στις 
δασικές πυρκαγιές, στο οποίο εθελοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα 
παρουσίασαν το έργο τους και τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης που υλοποίησαν  σε συνεργασία με το WWF Ελλάς.  

© Μάριος Βόντας / WWF Ελλάς

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΔΑΣΗ-ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΥΨΩΝΟΥΜΕ  
ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ

Με την πεποίθηση ότι η μάχη κατά 
των πυρκαγιών δεν δίνεται μόνο στο 
πεδίο, αλλά δίνεται κάθε ώρα κάθε 
μέρα ανάμεσά μας, εντείναμε τον 
αγώνα μας για την ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
των πολιτών σχετικά με την πρόλη-
ψη των δασικών πυρκαγιών.

Με δράσεις ενημέρω-
σης και ευαισθητοποί-
ησης για την πρόληψη 

των δασικών πυρκαγιών 
σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου, αναπτύσ-

σοντας ισχυρούς 
δεσμούς με εθελοντικές 

οργανώσεις δασοπυ-
ροπροστασίας που 

στέκονται «άγρυπνοι 
φρουροί» για τα δάση 

μας, προάγουμε  
τον μοναδικό ρόλο  

που παίζει καθένας  
από εμάς και όλοι μαζί  

στην προστασία των 
δασών μας.

Ηλίας Τζηρίτης
Συνεργάτης δασικού 

προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ. 
Λεβέντη. Το εργαστήριο των εθελοντών διοργανώθηκε με την συνεργασία της Περι-
φέρειας Αττικής και της Εθελοντικής Ομάδα Δασοπροστασίας Βύρωνα.
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© Αλέξανδρος Κανδαράκης

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΔΑΔΙΑ

Τη χρονιά που μας πέρασε ο Κίκο ανέλαβε δράση σε 10 
περιστατικά και εντόπισε 25 δηλητηριασμένα δολώματα 
και 24 δηλητηριασμένα ζώα, μεταξύ των οποίων 5 μαυ-
ρόγυπες, 1 όρνιο και 2 λύκοι.  



ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΔΑΔΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΑΜΕ ΤΗΝ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ  ΓΥΠΕΣ

Η Θράκη αποτελεί τόπο αναπαρα-
γωγής για τα τρία από τα τέσσερα 
είδη γυπών της Ευρώπης: τον  
Μαυρόγυπα, τον Ασπροπάρη και  
το Όρνιο. Οι δράσεις μας αυτή τη 
χρονιά στη Δαδιά ήταν πολλές και  
ο αντίκτυπος ακόμα μεγαλύτερος! 

Με τη συμβολή και τη συμμετοχή κτηνοτρόφων της περιοχής δημι-
ουργήσαμε ένα δίκτυο συμπληρωματικής τροφοδοσίας γυπών στην 
Κοιλάδα του Κομψάτου, που τους παρέχει ασφαλή τροφή και τους 
προστατεύει από τα δηλητηριασμένα δολώματα, τη μεγαλύτερη 
απειλή που αντιμετωπίζουν. 

Παράλληλα, δημιουργήσαμε το πρώτο δίκτυο για δωρεάν διανομή 
κουταβιών τσοπανόσκυλων σε κτηνοτρόφους, για τη φύλαξη των 
κοπαδιών τους από επιθέσεις λύκων. Το δίκτυο απαριθμεί ήδη 7 μέλη 
και στόχος μας είναι η αύξησή τους έως το 2022.

Όσο για τον αγώνα μας κατά των δηλητηριασμένων δολωμάτων; 
Ήδη έχουμε εξασφαλίσει την ενεργή στήριξη 40 κτηνοτρόφων, 
αγροτών και κυνηγών, με στόχο τα μέλη αυτού του δικτύου στη 
Θράκη να δεκαπλασιαστούν ως το 2022 και όλοι να γίνουν αρωγοί 
σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Πολύτιμος σύμμαχος στο πλευρό μας 
ο αγαπημένος μας Κίκο, ο σκύλος του WWF Ελλάς για την ανίχνευση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων, που φέτος εντόπισε 25 φόλες, γλιτώ-
νοντας θηρευτές και οικόσιτα ζώα από βασανιστικό θάνατο.

Γνωρίζοντας πως μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούμε 
να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο, εντείναμε τις δράσεις ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης. Με σημείο συνάντησης το μαγευτι-
κό δάσος της Δαδιάς, για 7η χρονιά 132 μαθητές από 4 σχολεία της 
Θράκης παρατήρησαν από κοντά τον μικρότερο γύπα της Ευρώπης, 
τον Ασπροπάρη, και έδωσαν παντοτινή υπόσχεση για την προστασία 
του. Επίσης, για 3η συνεχόμενη χρονιά η ομάδα του WWF Ελλάς 
συμμετείχε στον αγώνα δρόμου “Run Greece” που διοργανώθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη. 

Για περισσότερα από 25 
χρόνια δημιουργούμε ένα 

ισχυρό πλαίσιο προστα-
σίας για αυτά τα σπάνια 
αρπακτικά πουλιά στην 
περιοχή, με στόχο την 

προστασία και την αύξηση 
του πληθυσμού τους.

Δώρα Σκαρτσή
Συντονίστρια  

προγράμματος Δαδιάς
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Η δράση του WWF στη Δαδιά για τους γύπες συγχρηματοδοτείται από τη χρηματο-
δοτική γραμμή LIFE Νature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



© Χαρίκλεια Μινώτου / WWF Ελλάς



ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: ΠΛΑΣΤΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ ΛΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ  

ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Συγκεκριμένα, ολοκληρώσαμε την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για 
τη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Εντοπί-
σαμε τα λάθη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την παραγωγή 
έως την κατανάλωση και την ανακύκλωση και προτείναμε συγκεκρι-
μένα μέτρα πολιτικής για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης.

Προωθούμε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε η χώρα μας να 
σταματήσει να είναι ουραγός στην ανακύκλωση και διαχείριση των 
πλαστικών, και να πετύχει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τη 
δημόσια υγεία και την οικονομία.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε το φιλόδοξο σχέδιο του προγράμματος 
“Clean Blue Paros”, ώστε να καταστεί η Πάρος το πρώτο νησί της 
Μεσογείου απαλλαγμένο από την πλαστική ρύπανση. Πρόκειται για 
μία προσπάθεια που έχει στο πλευρό της τη δημοτική αρχή, επιχει-
ρήσεις αλλά και κατοίκους του νησιού. 

Η ομάδα μας συμμετέχει όμως ενεργά και στην παγκόσμια εκστρα-
τεία του WWF για την αποτροπή της πλαστικής ρύπανσης. Στόχος 
είναι η επίτευξη μίας παγκόσμιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, 
σύμφωνα με την οποία οι χώρες θα αναλάβουν ενέργειες για να 
σταματήσουν οι διαρροές πλαστικών στη φύση.

Περίπου 11.500 τόνοι 
πλαστικά απορρίμμα-

τα καταλήγουν στα 
ελληνικά νερά ετησίως. 
Τώρα είναι η στιγμή για 

να ληφθούν δραστικά 
μέτρα που θα μας 

εξασφαλίσουν καθαρές 
θάλασσες και ένα μέλ-
λον απαλλαγμένο από 
αχρείαστα πλαστικά.
Αχιλλέας Πληθάρας, 

Υπεύθυνος προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης

Τα πλαστικά απορρίμματα έχουν ήδη 
κατακλύσει το περιβάλλον και την 
ίδια μας τη ζωή. Δεν υπάρχει άλλο 
περιθώριο αναμονής. Χρειάζεται να 
δράσουμε άμεσα. Γι’ αυτό, την περα-
σμένη χρονιά μελετήσαμε σε βάθος 
το ζήτημα και αναδείξαμε το μέγεθος 
του προβλήματος, ενώ κάναμε και 

ένα μεγάλο βήμα παραπέρα: προτείναμε λύσεις!

Καταχώρηση του Bασίλη Κοκκινίδη / WWF Ελλάς με τίτλο: «Ας μην δημιουργήσουμε αυτό το είδος».
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: HOTEL KITCHEN

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ  
ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ  

ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Πέραν των νοικοκυριών, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης 
αποτελούν έναν εξίσου κρίσιμο συντελεστή στην εξίσωση της σπα-
τάλης τροφίμων. Γι’ αυτό το WWF Ελλάς προσκάλεσε 3 ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα να γίνουν πρεσβευτές μιας νέας φιλοσοφίας σε ό,τι 
αφορά την αξιοποίηση της τροφής. 

Στο πλαίσιο της φιλόδοξης αυτής πρωτοβουλίας, που υλοποιείται 
με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions, τα συγκεκριμένα 
ξενοδοχεία συμμετέχουν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής ορ-
θών πρακτικών μείωσης της σπατάλης τροφίμων στον ξενοδοχειακό 
κλάδο, ενώ μεταλαμπαδεύουν παράλληλα αυτό το σημαντικό μήνυμα 
στους επισκέπτες τους.

Κατά την πιλοτική περίοδο του προγράμματος, η οποία διήρκεσε 
τρεις μήνες, πάνω από 150 εργαζόμενοι στα συμμετέχοντα ξενοδοχεία 
(Aquila Rithymna Beach, Athens Marriott του ομίλου Χανδρή, Grecotel 
Cape Sounio) ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν 
για μια πιο συνετή προετοιμασία και σερβίρισμα φαγητού, με σκοπό τη 
σωστή και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τροφίμων.

Παράλληλα, κατά το διάστημα αυτό εφαρμόστηκε ένα πρότυπο 
σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης της σπατάλης τροφίμων 
από το προσωπικό, ενώ υιοθετήθηκαν απλές, πρακτικές λύσεις και 
αλλαγές που κατέστησαν τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία πρωτοπόρους 
στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Στην καρδιά της πρωτοβουλίας βρέθηκαν φυσικά οι επισκέπτες των 
ξενοδοχείων, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν με μηνύματα ευσυνεί-
δητης κατανάλωσης και έγιναν μέρος της λύσης. 

Μέσα από τη δωρεάν 
διάθεση πρακτικών και 
εύχρηστων εργαλείων 

για τη μέτρηση της 
σπατάλης τροφίμων, 

προσπαθούμε να δημι-
ουργήσουμε ισχυρούς 
δεσμούς συνεργασίας 

με τους επαγγελματίες 
του ξενοδοχειακού 

κλάδου, θέτοντας την 
αειφορία στην καρδιά 

της προμήθειας και 
διαχείρισης της τροφής.

Βίκυ Μπαρμπόκα, 
Υπεύθυνη  

δράσεων διατροφής

Αναγνωρίζοντας ότι το σημερινό 
μοντέλο παραγωγής τροφής συνιστά 
μια από τις μεγαλύτερες απειλές για 
το περιβάλλον και με την πεποίθηση 
ότι είναι κοινωνικά και περιβαλλο-
ντικά απαράδεκτο να καταλήγει  
στη χωματερή το 1/3 της παγκόσμι-
ας παραγωγής τροφίμων, υλοποιή-
σαμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη 

και στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το 
φαγητό έχει αξία».
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Όμως η μάχη για ζωντανές θάλασσες 
δεν μπορεί να κερδηθεί χωρίς την 
ουσιαστική εμπλοκή των επιχειρήσεων 
και των επαγγελματιών του κλάδου της 
εστίασης και της εμπορίας ψαρικών, 
δεδομένου ότι διαδραματίζουν καταλυ-
τικό ρόλο στη στροφή της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας σε υπεύθυνες επιλογές 
ψαρικών. Με άλλα λόγια, μόνο έτσι θα 
φτάσουν τα «υπεύθυνα»  ψαρικά στα 
ιχθυοπωλεία, στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ και τελικά στο πιάτο μας.

Έτσι, με τη συμμετοχή μας στο 8ο 
Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας 
ενημερώσαμε περισσότερους από 

500 φοιτητές και επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης και του 
τουρισμού για τη σημασία της υπεύθυνης προμήθειας ψαρικών.  
Με τη συμβολή του πρεσβευτή της εκστρατείας μας, Ηλία Μαμαλάκη, 
ο οποίος στηρίζει σταθερά τον αγώνα μας κατά της υπεραλίευσης,  
και με τη βοήθεια ευαισθητοποιημένων σεφ, σχεδιάσαμε ένα μενού 
για ζωντανές θάλασσες, δημιουργώντας υψηλή γαστρονομία με  
«παρεξηγημένα» ψάρια, δηλαδή ψάρια λιγότερο δημοφιλή, που  
αν και γευστικά, τις περισσότερες φορές δεν φτάνουν στην αγορά.

Παράλληλα, η συνεργασία του WWF με την ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη 
βελτίωση της υπευθυνότητας της γκάμας ψαρικών της, πλαισιώθηκε 
από ένα 3ο στρατηγικό πυλώνα με στόχο έως το 2021 το 80% των αγο-
ρών της αλυσίδας να προέρχεται από πηγές χαμηλού περιβαλλοντικού 
ρίσκου. Ο πρώτος ετήσιος στόχος που τέθηκε έχει επιτευχθεί, αφού ήδη 
το 2019 το ποσοστό αυτό φτάνει το 50% ενώ παράλληλα, ο γλαυκοκαρ-
χαρίας, ένα είδος σχεδόν απειλούμενο από την υπεραλίευση, ο γνωστός 
μας γλαυκός, δεν θα διατίθεται πλέον  στα ιχθυοπωλεία της ΑΒ. 

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ:  FISH FORWARD

© Κατερίνα Κοντίνη

ΔΙΑΔΩΣΑΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΨΑΡΙΚΩΝ 

Την περασμένη χρονιά διοργανώσαμε 3 
συμμετοχικές δράσεις, ενημερώνοντας 
από κοντά περίπου 2.000 καταναλωτές 
για το πώς μπορούν συμβάλλουν στην 
προστασία των θαλασσών και στην ευ-
ημερία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκο-
σμίως, επιλέγοντας ψαρικά υπεύθυνα με 
το Fish Guide, την εύχρηστη εφαρμογή  

του WWF για «σωστούς ψαροφαγάδες». Παράλληλα, εξερευ-
νήσαμε με τους μικρούς μας φίλους τα μυστικά του βυθού και 
μάθαμε γιατί ο γόνος δεν έχει θέση στο τραπέζι μας ή ότι τα 
ψάρια έχουν την εποχή τους σαν τα λαχανικά. 

Για µια θάλασσα ζωντανή, 
για µια θάλασσα που δίνει 

ζωή στους ψαράδες και 
σε 800 εκατ. ανθρώ-

πους σε όλο τον κόσµο, 
αγωνιζόµαστε µε την 

εκστρατεία Fish Forward, 
προάγοντας τα οφέλη της 

υπεύθυνης προµήθειας και 
κατανάλωσης ψαρικών και 

εντείνοντας τη µάχη κατά 
της υπεραλίευσης και της 

κλιµατικής αλλαγής.
Φένια Νικολάου

Συντονίστρια  
προγράμματος  

Fish Forward

WWF Fish Guide app

9.718
downloads
Από 1/7/2018 εώς 1/11 /2019 
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ΜΥΗΣΑΜΕ ΠΑΝΩ  
ΑΠΟ 2.500 ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΣΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Έπειτα από ένα φιλόδοξο ταξίδι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η 
κινητή έκθεση του WWF Ελλάς «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» έκανε 
στάση στην Αττική, εκπαιδεύοντας πάνω από 1.500 εκπαιδευτικούς 
και 1.000 μαθητές για την αξία της ισορροπημένης διατροφής με 
στόχο την προστασία της υγείας και του πλανήτη μας. Σημαντικό 
ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έπαιξε και η διάχυση του σχετικού 
παιδαγωγικού υλικού σε εκατοντάδες σχολεία.

Η δράση μας όμως δεν σταμά-
τησε εκεί! Βάλαμε πλώρη για 
Σύρο και Άνδρο όπου ενημερώ-
σαμε με δημιουργικό τρόπο την 
τοπική εκπαιδευτική κοινότητα 
για την αξία της Προστατευ-
όμενης Περιοχής της Γυάρου. 
Για τις ανάγκες της συγκε-
κριμένης δράσης σχεδιάσαμε 
ειδικό παιδαγωγικό υλικό, ενώ  
δημιουργήσαμε ένα νέο εκπαι-
δευτικό παιχνίδι σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης, το οποίο αναδεικνύει 
τον μοναδικό θαλάσσιο πλούτο 
των Κυκλάδων.

Η ομορφιά της φύσης όμως είναι παντού γύρω μας! Αυτό ήταν και το 
βασικό μήνυμα που αναδείξαμε μέσα από τα διαδικτυακά εργαστή-
ρια για τη Βιοποικιλότητα που παραδώσαμε σε περισσότερους από 
500 μαθητές. Παράλληλα, οργανώνοντας εξορμήσεις, φέραμε 1.000 
περίπου μαθητές σε άμεση επαφή με τη φύση, καλλιεργώντας την 
ικανότητά τους να την χαίρονται και να την παρατηρούν, αλλά και να 
αντιλαμβάνονται βασικές αρχές της λειτουργίας των οικοσυστημάτων.

Η ενημέρωση και η ευαι-
σθητοποίηση αποτελούν 

απαραίτητα εφόδια, 
προκειμένου τα παιδιά να 

μπορέσουν να διαμορφώ-
σουν ένα βιώσιμο μέλλον 

για τα ίδια και για τον 
πλανήτη.

Ελένη Σβορώνου
Υπεύθυνη περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλ-
λον και με την αδιαπραγμάτευτη 
πεποίθηση ότι η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση των παιδιών είναι 
το πρώτο και πιο βασικό βήμα για τη 
διάπλαση υπεύθυνων πολιτών, για 
άλλη μια χρονιά μυήσαμε μαθητές 
και εκπαιδευτικούς στα μυστικά της 
υγιεινής και βιώσιμης διατροφής.

© Αποστόλης Ζαμπλάκος

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΛΙΓΝΙΤΗΣ

Μπροστά στο κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται ο πλανήτης μας, 
λόγω της κλιματικής κρίσης, η στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας 
και η υιοθέτηση φιλόδοξων πολιτικών στόχων είναι πια μονόδρομος! 
Γι’ αυτό κι εμείς συνεχίσαμε να δουλεύουμε με το βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον των λιγνιτικών περιοχών της χώρας μας, οι οποίες για 
δεκαετίες θυσιάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν την ενέργεια 
που καθημερινά καταναλώνουμε.

Το WWF Ελλάς σε συνεργασία με τα εθνικά γραφεία του WWF 
Γερμανίας, Βουλγαρίας και Πολωνίας διοργάνωσαν με επιτυχία για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Φόρουμ των Δημάρχων για τη Δίκαιη 
Μετάβαση, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Γερμανία. Τα αποτελέσματα 
της δουλειάς μας ήταν χειροπιαστά: 41 δήμαρχοι από 10 ευρωπαϊκές 
χώρες, μεταξύ των οποίων και το σύνολο των ενεργειακών δήμων της 
Ελλάδας, συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη των Δημάρχων απαιτώντας 
δεσμεύσεις, διάλογο και επαρκή χρηματοδότηση, προκειμένου η μετά-
βαση στη μετά-τον-άνθρακα εποχή να είναι δίκαιη και όχι «βίαιη». 

Παράλληλα, συνεισφέραμε στη διαμόρφωση του μακροχρόνιου ενεργει-
ακού σχεδιασμού, συμμετέχοντας στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα. Υποστηρίξαμε ότι η ενεργειακή πολιτική 
της Ελλάδας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές της επιστήμης, 
σε ό,τι αφορά την ανάγκη συγκράτησης της ανόδου της μέσης θερμο-
κρασίας του πλανήτη στον +1,5°C, καθώς και ότι η στροφή στις καθαρές 
μορφές ενέργειας πρέπει να γίνεται με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και 
τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών που θα τις φιλοξενήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, υλοποιήσαμε μία πανελλαδική δημοσκό-
πηση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιματική 
κρίση και οργανώσαμε εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, με στόχο 
την ανάδειξη των πραγματικών ζητημάτων που εμποδίζουν την πε-
ραιτέρω διείσδυσή τους στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. 

ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΤΗΝ  
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η χρονιά που μας πέρασε σημαδεύ-
τηκε από μία εξέλιξη-ορόσημο. Την 
εξαγγελία της κυβέρνησης για κλεί-
σιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων 
μέχρι το 2028. Αισθανόμαστε δικαιω-
μένοι καθώς, η υλοποίηση μιας τόσο 
ριζικής αλλαγής στην ενεργειακή 
πολιτική της χώρας, επί της ουσίας 

έρχεται να επιβεβαιώσει όλα όσα υποστηρίζουμε με συνέ-
πεια από το 2008. Ότι δηλαδή η εξάρτηση από τον λιγνίτη 
οδηγεί σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο. 

Ο πλανήτης μας βρίσκεται 
σε κλιματική έκτακτη ανά-
γκη και η καθαρή ενέργεια 

είναι αυτή που θα διασφα-
λίσει τη βιωσιμότητα της 

επόμενης μέρας.
Σταύρος Μαυρογένης

Υπεύθυνος τομέα 
κλιματικής & ενεργειακής 

πολιτικής
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΜΕ  
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ 

Με καινοτόμες πρακτικές, 
συλλογική προσπάθεια και 
πρωτοπόρα εγχειρήματα 
παλεύουμε καθημερινά για 
να κρατήσουμε τις θάλασσές 
μας ζωντανές, αλλά και για να 
εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για τους ψαράδες.

Για μία ακόμη χρονιά, αλιείς, επιστήμονες, εκπρόσωποι της αγοράς 
και εμπλεκόμενοι φορείς κάθισαν μαζί μας στο ίδιο τραπέζι, για να 
χτίσουμε μία αλιεία βιώσιμη, με σεβασμό στη θάλασσα.

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος MINOUW καταφέραμε να 
βρούμε λύσεις προκειμένου να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα – 
τα ψάρια, δηλαδή, που αλιεύονται ακούσια και «πάνε χαμένα», καθώς 
δεν καταλήγουν ποτέ στην αγορά επειδή δεν έχουν εμπορική αξία ή 
είναι κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Το MINOUW, στο 
οποίο συμμετείχαν συνολικά 19 φορείς από 10 χώρες, ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία, αντλώντας από την παραδοσιακή γνώση των ψαράδων και 
αναδεικνύοντας εκείνες τις εναλλακτικές μεθόδους αλίευσης που θα 
συμβάλλουν προς την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. 

Μία σημαντική επιτυχία σημειώθηκε και στις βόρειες Κυκλάδες, όπου 
αναδείχθηκαν οι πρωτοπόρες ομάδες παράκτιων αλιέων σε Άνδρο και 

 Μέσα από τη δουλειά μας 
για την αλιεία, προστα-
τεύουμε τις θάλασσές 

μας αλλά και το εισόδημα 
των ψαράδων και των 

οικογενειών τους.  
Μόνο μαζί μπορούμε 
να δώσουμε λύσεις. 

Άλλωστε, δεν μπορεί να 
υπάρξει ζωντανή θάλασσα 

χωρίς βιώσιμη αλιεία.
Αντιγόνη Φούτση 

Yπεύθυνη  
προγράμματος αλιείας © Ιάσονας Κάντας / WWF Ελλάς
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ΚΑΒΑΛΑ:
Άλλο ένα βήμα
πιο κοντά στο 

στόχο μας  

Κύθνο, οι οποίες μοιράζονται το όραμά μας για ζωντανές θάλασσες 
και βιώσιμη αλιεία. Όλοι μαζί, δουλεύουμε ήδη με στόχο την υιοθέτη-
ση πρακτικών που διασφαλίζουν ότι θα υπάρχουν ψάρια και για τις 
επόμενες γενιές, ενώ εξασφαλίζουν για τους ψαράδες αποδοτικότερες 
ψαριές, αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην αγορά και ένα καλύτερο 
επίπεδο διαβίωσης. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτε-
ρης μεσογειακής θαλάσσιας πρωτοβουλίας του WWF.

Η εντατική δουλειά συνεχίστηκε και στην Καβάλα και μας έφερε ένα 
βήμα πιο κοντά στη βελτίωση της βιωσιμότητας του τοπικού αλιευτικού 
στόλου γρι-γρι και την απόκτηση του προτύπου οικολογικής πιστοποί-
ησης του Marine Stewardship Council (MSC). Πρόκειται για ένα φιλό-
δοξο σχέδιο που ξεκίνησε το 2013 με αρχικούς συνοδοιπόρους την ΑΒ 
Βασιλόπουλος, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, την εταιρεία εμπορί-
ας ψαριών «Μανιός» και τον Σύλλογο Αλιέων γρι-γρι της Καβάλας, και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη συμβολή συνολικά 11 εταίρων.

Υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια

Το 2019, η Ελλάδα απέκτησε τις πρώτες πιστοποιημένες 
φάρμες καλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου σε ολόκληρη 
την Ευρώπη! 

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα ενός φιλόδοξου προγράμματος 
που ξεκινήσαμε το 2013, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας 
με τον AB Βασιλόπουλο, για τη βελτίωση της υπευθυνότητας 
των προμηθειών ψαρικών της αλυσίδας. Δίπλα μας ήταν η 
εταιρία ΝΗΡΕΥΣ, που με βάση τον κώδικα ορθών πρακτι-
κών που σχεδιάστηκε από το διεθνές WWF, υλοποίησε ένα 
πρόγραμμα περαιτέρω βελτίωσης της διαχείρισης σε τρεις 
μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. 

Έξι χρόνια μετά, αυτό το πλάνο δράσης συνεισέφερε στη δη-
μιουργία του νέου οικολογικού προτύπου υδατοκαλλιέργειας 
ASC για τα μεσογειακά είδη. Τέτοιες εξελίξεις είναι σήμερα 
απολύτως απαραίτητες, καθώς οι επιπτώσεις της υδατοκαλ-
λιέργειας στους πληθυσμούς των ψαριών, τα θαλάσσια οικο-
συστήματα, την ποιότητα του νερού και κατ’ επέκταση την 
κοινωνία, μπορούν να μειωθούν σημαντικά και μετρήσιμα 
όταν εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές. 
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ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Με ποιο τρόπο η Θαλάσσια 
Προστατευόμενη Περιοχή της 
Γυάρου μπορεί να αποτελέσει 
ένα γόνιμο πεδίο ανάπτυξης του 
εναλλακτικού τουρισμού; Μπορεί 
η επεξεργασία υπολειμμάτων 
παραγωγής μεταξιού να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο, 

στηρίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των σπάνιων 
αρπακτικών που ζουν στην περιοχή της Δαδιάς; 
Και όμως μπορεί, όπως αποδεικνύει το “WWF Impact Ventures”, το 
παγκόσμιο πρόγραμμα επιτάχυνσης που έχει ως στόχο την υποστή-
ριξη επιχειρηματικών ομάδων, οι οποίες φιλοδοξούν να συμβάλλουν 
στην προστασία σημαντικών οικοσυστημάτων μέσα από την δραστη-
ριότητα ή το προϊόν που παράγουν.

To πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα το 
2019. Επί έξι μήνες, μέσω ενός εντατικού κύκλου σεμιναρίων, εκπαι-
δεύσαμε ομάδες προκειμένου να μετασχηματίσουν την ιδέα τους σε 
βιώσιμο πλάνο, με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους, στη 
Δαδιά και τη Σύρο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τους φιναλίστ 
να παρουσιάζουν τις ιδέες τους μπροστά σε κοινό και επιτροπή. 

Νικήτρια στη Σύρο ανακηρύχθηκε η Geopedia, μία ομάδα επιστημό-
νων που οργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές με σκοπό την κατανό-
ηση του φυσικού, ιστορικού, πολιτιστικού και κοινωνικού πλαισίου 
ενός τόπου. Παράλληλα, στη Δαδιά διακρίθηκε η Resilk, μια εταιρία 
παραγωγής μεταξιού, η οποία δημιουργεί καινοτόμα μεταξωτά υφά-
σματα με φυσικές χρωστικές και μηδενικά απόβλητα. 

Μέσω του “WWF Impact 
Ventures”, αναδεικνύουμε 

τη σημασία της συνύ-
παρξης της προστασίας 

της φύσης με την τοπική 
ανάπτυξη μέσω της βιώσι-

μης επιχειρηματικότητας, 
που ταυτόχρονα απαντά 

στη ζήτηση για υπεύθυνα 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Σοφία Κουκουλάκη
Υπεύθυνη  

χρηματοδοτήσεων  
προγράμματος
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ   
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Προβάλλοντας τεκμηριωμένα τις θέσεις μας, πετύχαμε μία σειρά 
από πολύ σημαντικές νίκες το 2019. Διαθέτοντας πια τεράστια 
εμπειρία στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
συνεχίζουμε τον εξονυχιστικό αυτό έλεγχο, αναγνωρίζοντας ότι  
οι νίκες αυτές καταδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης 
και ότι μόνο με τη στήριξή σας θα μπορέσουμε να κερδίσουμε  
τη μάχη για έναν ζωντανό πλανήτη.
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ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ 

Ποιος θα φανταζόταν πως σε ένα 
νομοσχέδιο κύρωσης συμφωνίας για 
μια διεθνή τράπεζα, θα κρύβονταν 
32 σελίδες που αλλάζουν τους νόμους 
προστασίας της παράκτιας ζώνης της 

χώρας; Κι όμως, τη χρονιά που πέρασε, ένα φαινομενικά 
«αθώο» νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, απο-
δείχθηκε αναπάντεχα επικίνδυνο για τις ακτές μας. 

Στο WWF Ελλάς κινητοποιηθήκαμε άμεσα, με επείγουσα επιστολή 
προς την τότε Υφυπουργό Οικονομικών και με έκτακτη συλλογή 
υπογραφών σε δημόσια διαμαρτυρία. Μετά από παρέμβασή μας προς 
τους βουλευτές, μετά τη συμμετοχή μας σε ακρόαση φορέων από την 
αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και μετά από 
συνάντηση που είχαμε με την υφυπουργό, οι πιο κρίσιμες αλλαγές που 
ζητήσαμε κατατέθηκαν στη Βουλή ως νομοτεχνικές βελτιώσεις, περιο-
ρίζοντας σημαντικά την τακτοποίηση αυθαιρεσιών στις ακτές.

Πρόκειται για μία νίκη που πιστώνεται και στις άλλες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις που συνυπέγραψαν κοινή επιστολή προς την υφυπουργό 
και τον πρωθυπουργό, και βέβαια στους συνολικά 13.000 πολίτες που 
μέσα σε μια βδομάδα υπέγραψαν την ανοιχτή διαμαρτυρία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαμε επίσης καταφέρει να καταρρίψουμε 
το νομικό εφεύρημα των οικιστικών πυκνώσεων και να αποτρέψουμε 
μια ξεκάθαρη απόπειρα νομιμοποίησης σοβαρών παρανομιών που 
πληγώνουν ανεπανόρθωτα τον δασικό μας πλούτο. Μετά από προ-
σφυγή μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως παράνομη και 

Οι νόμοι δεν είναι μία 
ασήμαντη λεπτομέ-

ρεια στον αγώνα για 
προστασία της φύσης 

και του κλίματος, καθώς 
δίνουν το πλαίσιο και 
τα όρια της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας 

πάνω στον πλανήτη. 
Η εφαρμογή ακόμα και 

των καλύτερων νόμων 
είναι μία πρόκληση 

που αναδεικνύει κενά, 
παραλείψεις και νέα 

προβλήματα. Σε αυτή 
τη συνεχή πορεία, η 

συμμετοχή όλων μας 
είναι πιο απαραίτητη 

από ποτέ.
Θεοδότα Νάντσου 

Επικεφαλής  
περιβαλλοντικής πολιτικής

© Βασίλης Κοκκινίδης / WWF Ελλάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

42



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

αντισυνταγματική την εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες αυθαίρε-
των οικισμών που έχουν χτιστεί σε δασική γη. 

Στο μεταξύ, μια ακόμη νίκη, πιο «αθόρυβη» αυτή τη φορά, ήταν η 
υιοθέτηση πολλών από τα σχόλια που υποβάλαμε στη δημόσια δια-
βούλευση για το νομοσχέδιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(ΕΑΤ) και τις στρατηγικές επενδύσεις. Συμβάλαμε ώστε να γίνει ένα 
σημαντικό πρώτο βήμα για την αύξηση των επενδύσεων σε δρα-
στηριότητες, υποδομές και επιχειρήσεις που οδηγούν σε μια οικο-
νομία χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος. Πετύχαμε, επίσης, να 
συμπεριληφθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας επένδυσης ως «στρατη-
γικής», ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο αποτρέψαμε την υπαγωγή σε 
καθεστώς κρατικής επιδότησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
τις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Ορόσημο για το έργο του WWF Ελλάς υπήρξε και η θεσμοθέτηση μέ-
τρων προστασίας για τη Γυάρο. Η συμβολή μας υπήρξε καθοριστική, 
ώστε τα νέα μέτρα να προστατεύουν τον φυσικό πλούτο του νησιού 
και, ταυτόχρονα, να στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες μέσα από ήπιες 
μορφές ανάπτυξης.

Το 2019 «σημαδεύτηκε» και από τη διπλή νίκη μας κατά του λιγνίτη. 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις παράνομες άδειες για 
τους λιγνιτικούς σταθμούς Μεγαλόπολη Α και Β ενώ, λίγες ημέρες 
αργότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης 
να προωθήσει την πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028.

© Γιώργος Στεφάνου
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ΣΤΑΘΗΚΑΜΕ  
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ

Μέσα από την πολυετή προσφορά 
της νομικής ομάδας, κάνουμε πράξη 
μία από τις θεμελιώδεις αρχές μας: 
ότι η προστασία της φύσης και η 
προσπάθεια για έναν Ζωντανό  
Πλανήτη είναι υπόθεση όλων μας.

Αφιερώνοντας εθελοντικά τον χρόνο και την ενέργειά τους, επαγγελ-
ματίες διαφόρων κλάδων στο τομέα του περιβάλλοντος (δικηγόροι, 
μηχανικοί, βιολόγοι κ.λπ.) οι οποίοι απαρτίζουν τη νομική ομάδα 
του WWF Ελλάς, ερευνούν αναφορές πολιτών για παραβάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Βοηθούν εδώ και περισσότερο από 16 χρόνια στην τεκμηρίωση των 
καταγγελιών, παρέχουν πληροφορίες για το ισχύον νομικό πλαίσιο 
και προτείνουν τον κατάλληλο τρόπο δράσης στους ενδιαφερόμενους. 
Ωστόσο, δεν περιορίζονται σε αυτά καθώς συνεχίζουν να παρέχουν 
νομική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της κάθε υπόθεσης.

Τη χρονιά που πέρασε, η νομική ομάδα του WWF Ελλάς ανταποκρί-
θηκε σε περίπου 20 υποθέσεις σχετικά με περιπτώσεις υποβάθμισης 
του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, όπως επεμβάσεις σε δασι-
κές εκτάσεις, σε προστατευόμενους μικρούς νησιωτικούς υγροτό-
πους και στον παράκτιο χώρο.

Ενδυναμώνουμε τους 
πολίτες ώστε να μπορούν 

να ασκήσουν αποτελε-
σματικά, είτε σε ατομικό 

επίπεδο είτε ως μέλη μιας 
ομάδας, τα περιβαλλοντικά 

τους δικαιώματα.
Άννα Βαφειάδου

Συντονίστρια  
νομικής ομάδας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απευθυνθείτε στη νομική ομάδα  
του WWF Ελλάς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

https://www.wwf.gr/legal-team.
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ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά-
διατάγματα, νομοσχέδια, τροπολογί-
ες, δικαστικές αποφάσεις. Μέσα σε 
αυτό το δαιδαλώδες νομικό «οικο-
σύστημα», το οποίο καθορίζει τον 
βαθμό και την ποιότητα της προστα-

σίας του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, η ετήσια 
έκθεση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας λειτουργεί ως πυξίδα. Μια πυξίδα που, εδώ και 15 
χρόνια, φροντίζουμε να βρίσκεται στη διάθεση όλων.

Μια πιο διαχρονική προσέγγιση στο ογκωδέστατο νομοθετικό/ νο-
μοπαρασκευαστικό έργο αυτής της 15ετίας, αρκεί για να διαπιστώσει 
κανείς ότι η προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας όχι μόνο 
δεν διαπνέεται από κάποια μακροπρόθεσμη στρατηγική, αντιθέτως, 
πολύ συχνά, υπαγορεύεται και υπονομεύεται από πολιτικές εξυπηρέ-
τησης βραχυπρόθεσμων σκοπιμοτήτων. 

Αν θέλουμε να αντιμετωπίσου-
με αποτελεσματικά τις μεγάλες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις της 
εποχής μας, αν θέλουμε να φα-
νούμε αντάξιοι των περιστάσεων, 
είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται 
ένας αναπροσανατολισμός σε 
στρατηγικό επίπεδο. Μέχρι σήμε-
ρα, κατά κύριο λόγο η νομοθεσία 
για την προστασία της φύσης 
«ακολουθεί», με καθυστέρηση, 
τις εξελίξεις. Όμως περιθώρια 
τέτοιων καθυστερήσεων δεν 
υπάρχουν πια. Χρειαζόμαστε ένα 
νομικό πλαίσιο ευέλικτο, συμπα-
γές και, στο μέτρο του δυνατού, 
«εμπροσθοβαρές». 

Πρόκειται για μία ομολογουμένως δύσκολη εξίσωση. Ωστόσο, η απο-
τελεσματική προστασία του περιβάλλοντος οφείλει να είναι η στα-
θερά και όχι η μεταβλητή. Στον βαθμό που η ετήσια νομική έκθεση 
αναδεικνύει αυτή την ανάγκη και συμβάλλει προς αυτή την κατεύ-
θυνση, αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο αδιαμφισβήτητης αξίας.

Συνήθως λέγεται ότι το 
ζητούμενο στο περιβαλ-

λοντικό δίκαιο είναι η 
εφαρμογή. Δυστυχώς, 

τις περισσότερες φορές, 
η εφαρμογή υπονο-

μεύεται από το ίδιο το 
περιβαλλοντικό δίκαιο. 

Οι θετικές εξελίξεις των 
τελευταίων ετών – όπως 

οι δασικοί χάρτες, και η 
υποχρεωτική θέσπιση 

παραλίας – εξακολουθούν 
να υπονομεύονται από 

συνεχή τακτοποίηση 
παρανομιών  και αυθαί-

ρετων επεμβάσεων – με 
την μορφή οικιστικών 

πυκνώσεων, εκχερσώ-
σεων και αυθαίρετων 

κατασκευών στις δασικές 
εκτάσεις και τις παραλίες, 
που προσπαθούμε κατά τα 
άλλα να προστατεύσουμε. 

Μία «αναπτυξιακή» 
λογική που τραυματίζει 
το περιβάλλον, και την 

ισότητα των πολιτών 
απέναντι στον νόμο. 
Γιώργος Χασιώτης

Νομικός συντονιστής:

© Mάριος Βόντας / WWF Ελλάς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Οι οικονομικοί πόροι προέρχονται από όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε. Φρο-
ντίζουμε να τους αξιοποιούμε στο μέγιστο για την αποτελεσματική προστασία 
του περιβάλλοντος, ώστε να επιτύχουμε το όραμά μας για αρμονική συνύπαρξη 
ανθρώπου και φύσης. Η  διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία είναι ηθική και 
νομική υποχρέωση την οποία τιμούμε με προσήλωση και αποφασιστικότητα.
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Το WWF Ελλάς ελέγχθηκε για την περίοδο 01/07/2018 - 30/06/2019 από την ελεγκτική εταιρεία 
ΣΟΛ - Crowe Horwath. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα μας  

αλλά μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από τα γραφεία μας.

Ιδιώτες υποστηρικτές .......................... 679.828

Κοινωφελή ιδρύματα ........................ 1.950.012

Θεσμικοί φορείς  ................................. 715.661

Προϊόντα WWF  .................................... 28.556

Επιχειρήσεις  ...................................... 106.510

Έσοδα από το δίκτυο του WWF ..........463.709

Σύνολο ............................................ 3.944.276

Η οικονομική  
διαχείριση της  

οργάνωσης εγγυάται 
τη χρηστή και αποτελε-
σματική διαχείριση των 

πόρων μας εξασφαλίζο-
ντας πλήρως τη διαφά-

νεια των οικονομικών 
μας στοιχείων. 

Με βάση αυτόν τον 
στόχο, ακολουθούμε τα 
αυστηρότερα λογιστικά 

και διαχειριστικά 
πρότυπα, ελεγχόμενοι 

από ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές  

σε ετήσια βάση.

Χρήστος Ροδόπουλος 
Επικεφαλής οικονομικών
& διοικητικών υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/7/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2019

49%
Κοινωφελή
Ιδρύματα

Σύνολο Εσόδων
3.944.276 €

12%
Έσοδα από το 
δίκτυο του WWF

1%
Προϊόντα

3%
Επιχειρήσεις

18%
Θεσμικοί Φορείς 

17%
Ιδιώτες 
υποστηρικτές
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΕΞΟΔΑ

Δράσεις προστασίας απειλούμενων ειδών  
και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών .......  43%

Δράσεις βελτίωσης του τρόπου ζωής  
(μείωση αποτυπώματος) ............................. 8%

Προτάσεις και δράσεις για μια ζωντανή  
ελληνική οικονομία ....................................... 9%

Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης  
προγράμματος προστασίας ....................... 11%

Συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις του WWF ....... 7%

Δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής ........... 22%

Διοικητικά έξοδα  ................................ 384.019

Έξοδα εξεύρεσης πόρων .................... 793.293

Δράσεις προστασίας περιβάλλοντος  ... 2.759.991

Σύνολο ............................................ 3.937.303

70%
Δράσεις 
προστασίας
περιβάλλοντος

20%
Έξοδα εξεύρεσης πόρων

10%
Διοικητικά έξοδα

Σύνολο Εξόδων
3.937.303 €

43%

11%

7%

9%
8%

22%

Ανάλυση εξόδων 
δράσεων προστασίας

περιβάλλοντος 
2.759.991 €
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019: 1/7/2018 - 30/6/2019

Ιδιώτες υποστηρικτές
Υποστηρικτές ....................................................................................................................................521.598
Διακεκριμένοι Φίλοι .............................................................................................................................45.730
Υψηλοί & Μεγάλοι Δωρητές ..............................................................................................................112.500

Σύνολο: 679.828
Κοινωφελή ιδρύματα
Ίδρυμα MAVA,  για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς ................................................999.980
Ίδρυμα MAVA,   για την υποστήριξη ανάπτυξης νέων υποστηρικτών ..............................................280.000
Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη,  για το σύνολο του προγράμματος του WWF Ελλάς......................................200.000
Ίδρυμα Segre, για το πρόγραμμα «Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου» ...................114.064
Prince Albert II of Monaco Foundation, για το πρόγραμμα «Θαλάσσια προστατευόμενη  
περιοχή της Γυάρου» ........................................................................................................................103.695
OAK Foundation, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων  
πετρελαίου στο Ιόνιο ...........................................................................................................................86.000
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή 2.0» ...................................................37.007
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα ανάπτυξης και προώθησης  
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα .............................................................................31.378
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, για την υποστήριξη  
του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα .......................................25.000
Prince Albert II of Monaco Foundation, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου  
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα ..........................................................................................15.000
Marisla Foundation, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου  
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα ..........................................................................................13.197
Ίδρυμα MAVA,  κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για διεθνές συνέδριο ..............................................9.324
Prince Albert II of Monaco Foundation, για το πρόγραμμα «LIFE Κυκλάδες» ......................................7.931
ACCOBAMS, για το πρόγραμμα εναέριας καταγραφής θαλάσσιων θηλαστικών .................................6.759
ACCOBAMS, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου  
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα ............................................................................................6.400
Vulture Conservation Foundation, για την εκτίμηση και παρακολούθηση  
του πληθυσμού του λύκου στη Β. Ελλάδα ............................................................................................5.500
Ίδρυμα Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, για τη δημιουργία εκπαιδευτικού  
πακέτου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ................................................................................................5.417
European Climate Foundation, για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και εφαρμογή  
στρατηγικής για τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη στην Ελλάδα .......................................................3.361

Σύνολο: 1.950.012

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019: 1/7/2018 - 30/6/2019

Επιχειρήσεις
ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης βιωσιμότητας  
αλιευτικού στόλου γρι-γρι της Καβάλας ..............................................................................................33.000
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου  
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα ..........................................................................................25.000
Ελαϊς-Unilever, για το πρόγραμμα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία .......................25.000
H&M, για την υποστήριξη του περιβαλλοντικού προγράμματος του WWF Ελλάς .............................10.000
ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη χρηματοδότηση του έργου βελτίωση βιωσιμότητας ιχθυοκαλλιεργειών ......7.000
AIMS Shipping, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου  
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά στην Ελλάδα ............................................................................................5.000
Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά SA, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς .................1.000
Hotel Donor, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς ...................................................410
Quaron, για την υποστήριξη του προγράμματος του WWF Ελλάς ..........................................................100

Σύνολο: 106.510
Προϊόντα WWF
Επίσημοι αδειούχοι
Spirit Innovation S.A .............................................................................................................................9.586
Συνεργασίες δικτύου WWF  ..................................................................................................................2.052
Sun of a Beach S.A ..............................................................................................................................1.576
Ploos Design  .......................................................................................................................................1.000
Boobam ...................................................................................................................................................625
Χάνος ΑΒΕΕ ............................................................................................................................................204

Πωλήσεις 
Πωλήσεις προϊόντων ..........................................................................................................................13.513

Σύνολο: 28.556
Θεσμικοί φορείς
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»: 
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE-IP 4 Natura» ...........................................................118.500
Γερμανικό Υπ. Περιβάλλοντος, Χρηματοδοτικό μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής  
αλλαγής «EUKI»: Χρηματοδότηση του προγράμματος «Δίκαιη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή» ..........79.178
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»: 
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Όρνια» ......................................................................72.918
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση  
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Fish Forward ΙΙ»  
για τη βιώσιμη κατανάλωση αλιευμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης ..................71.665
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»: 
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Ασπροπάρης»...........................................................67.642
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την έρευνα και την καινοτομία «Horizon2020»:  
Χρηματοδότηση του προγράμματος «ΤΗΛΟΣ: Ανάπτυξη & λειτουργία ενός πρωτοτύπου  
συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας» ..............................................................................................62.064
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την ανταλλαγή νέων εθελοντών στην Ευρώπη  
«Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού (EVS): Χρηματοδότηση φιλοξενίας εθελοντών  
στο πρόγραμμα Δαδιάς ......................................................................................................................59.873
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE IP Natura» ......................................59.250
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την έρευνα και την καινοτομία «Horizon2020»:  
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «MINOUW»: Αύξηση της επιλεκτικότητας της αλιείας  ........ 57.111
Γαλλική Υπηρεσία Βιοποικιλότητας, για την υποστήριξη του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου  
για τα Θαλάσσια Θηλαστικά ...............................................................................................................21.000
Πράσινο Ταμείο, Συγχρηματοδότηση του προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης  
δασικών πυρκαγιών σε Αχαΐα και Κεφαλλονιά....................................................................................18.906
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον «LIFE Nature»: 
Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «LIFE Κυκλάδες» ................................................................18.040
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χρηματοδοτικό μέσο για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση  
για την ανάπτυξη «DEAR»: Συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Fish Forward»  
για τη βιώσιμη κατανάλωση αλιευμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους ανάπτυξης ....................9.513

Σύνολο: 715.661

Έσοδα από το δίκτυο του WWF
WWF Med Po, για το πρόγραμμα μεταμόρφωσης της μικρής αλιείας στη Μεσόγειο .......................149.076
Eurobank Cards, από την κάρτα WWF Eurobank Visa  .....................................................................50.000
WWF Belgium, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων πετρελαίου  
στο Ιόνιο .............................................................................................................................................50.000
WWF Ολλανδίας, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων πετρελαίου  
στο Ιόνιο .............................................................................................................................................50.000
WWF International, για το πρόγραμμα κινητοποίησης πολιτών Σύρου σχετικά με τη ΘΠΠ Γυάρου .............42.934
WWF International, υποστήριξη για την καμπάνια ενημέρωσης κατά των εξορύξεων πετρελαίου  
στο Ιόνιο .............................................................................................................................................20.000
WWF Med Po, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τα Θαλάσσια  
Θηλαστικά στην Ελλάδα .....................................................................................................................20.000
WWF Σουηδίας, για την υποστήριξη διαχείρισης της παραλίας Σεκανίων στη Ζάκυνθο ....................19.173
WWF Αμερικής, για το πρόγραμμα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία ......................17.670
Έσοδα από διαχείριση διαθεσίμων ....................................................................................................16.839
Αυγά Βλαχάκη, από το χρηματοδοτικό μηχανισμό για την αγορά βιολογικών προϊόντων ....................8.000
WWF Med Po, για την καμπάνια ενημέρωσης για τα πλαστικά μιας χρήσης στη Μεσόγειο ................7.053
Δίκτυο του WWF, για κάλυψη εξόδων μετακίνησης σε ημερίδες και συνέδρια .....................................6.771
WWF Καναδά, για την υποστήριξη του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τα Θαλάσσια  
Θηλαστικά στην Ελλάδα .......................................................................................................................6.192

Σύνολο: 463.709

Γενικό σύνολο:  3.944.276
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κοινωφελή ιδρύματα
Το 49% των εσόδων μας και φέτος προέρχεται από εθνικά και διεθνή κοινωφελή ιδρύματα. 

Σταθεροί συνοδοιπόροι στη δουλειά μας, στηρίζοντας για περισσότερο από δύο δεκαετίες 
συνολικά τις δράσεις αλλά και νέους μηχανισμούς ανάπτυξης της οργάνωσης, βρίσκονται  το 
ίδρυμα ΜΑVA και το ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Το ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό 
ενώνει τις δυνάμεις του με το ίδρυμα Segre χρηματοδοτώντας το πρωτοποριακό πρόγραμμα 
φύλαξης της θεσμοθετημένης πλέον θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στη Γυάρο, που 
υλοποιεί η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 

Παράλληλα μαζί με το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ και το ίδρυμα Marisla, 
συγχρηματοδότησαν  την 5η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις 
Προστατευόμενες Περιοχές. Το ίδρυμα OAK υποστηρίζει την υλοποίηση της εκστρατείας της 
οργάνωσης, κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων ενώ το ίδρυμα CML στηρίζει την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου γρι-γρι της Καβάλας. 

Επιχειρήσεις 
Γνωρίζουμε ότι μια οργάνωση δεν μπορεί από μόνη της να επηρεάσει την αλλαγή που απαι-
τείται. Για αυτό ακριβώς η δουλειά μας προς την επίτευξη των στόχων μας στηρίζεται στις 
συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις, σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, στις συνεργασίες μας με τις επιχειρήσεις δίνουμε ιδιαίτερη βάση σε προγράμματα 
που στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και μπορούν να αποτελέσουν καταλυτικά 
παραδείγματα για αλλαγή ολόκληρων κλάδων και τομέων.  

H βελτίωση βιωσιμότητας προμηθειών στο λιανεμπόριο κινητοποιεί αλλά και επιβραβεύ-
ει τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές των προμηθευτών της και ταυτόχρονα προσφέρει 
υπεύθυνες επιλογές στους καταναλωτές. Μία ολοκληρωμένη συνεργασία με αντικείμενο τη 
βελτίωση υπευθυνότητας προμηθειών ψαρικών της έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με την ΑΒ 
Βασιλόπουλος, οδηγώντας στις πρώτες πιστοποιημένες φάρμες τσιπούρας και λαβρακίου 
στην Ευρώπη, στην προετοιμασία ενός αλιευτικού στόλου που στοχεύει γαύρο και σαρδέλα 
για κατάθεση πιστοποίησης σε διεθνές πρότυπο αλιείας, ενώ περισσότερο από το 50% των 
ψαρικών της αλυσίδας προέρχεται από πηγές χαμηλού περιβαλλοντικού ρίσκου.  

Το περιβαλλοντικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων φιλοδοξεί 
να αντιμετωπίσει το νέο πρόγραμμα της οργάνωσης που στοχεύει να περιορίσει τις απώλειες 
στον ξενοδοχειακό κλάδο, με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Horizon 2020•Low Carbon Energy
•Local / small-scale storage

LCE-08-2014

Θεσμικοί φορείς 
Ως εταίροι ή κύριοι δικαιούχοι συμμετέχουμε σε εθνικά και πανευρω-
παϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από θεσμικούς φορείς, συ-
νεισφέροντας στα έσοδά μας με 17%. Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE 
Nature της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί προγράμματα σημαντι-
κών ειδών και οικοτόπων όπως το 2ο LIFE για τον Ασπροπάρη (LIFE 
Egyptian vulture II), το LIFE για τον μαυρόγυπα και το όρνιο (LIFE 
RE-Vutlures), καθώς και τις ολοκληρωμένες δράσεις προστασίας και 
διαχείρισης περιοχών NATURA 2000 μέσω του LIFE IP 4 Natura. 

To χρηματοδοτικό μέσο για την έρευνα και καινοτομία Horizon 2020 
χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και λειτουργία ενός πρωτότυπου συστή-
ματος εξοικονόμησης ενέργειας, όπως και την αύξηση της επιλεκτι-
κότητας εργαλείων στην αλιεία μεσογειακών χωρών, στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων MINOUW και TILOS.

Το DEAR, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αναπτυξιακή Eκπαί-
δευση και Eυαισθητοποίηση, συνεχίζει την υποστήριξη του προγράμματος 
Fish Forward II για υπεύθυνη προμήθεια και κατανάλωση ψαρικών.

Το Πράσινο Ταμείο, εργαλείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, μέσω της προστασίας του 
περιβάλλοντος, συγχρηματοδοτεί την τοπική εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης του κοινού και φορέων σε Αχαΐα και Κεφαλονιά για την πρό-
ληψη των δασικών πυρκαγιών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
LIFE IP 4 Natura.

Το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω του χρηματοδοτικού μέ-
σου EUKI για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, χρηματοδοτεί 
το πρόγραμμα για τη δίκαια μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή.

H «Γαλλική Υπηρεσία για τη Βιοποικιλότητα» (French Biodiversity 
Agency), η «Συμφωνία για τη διατήρηση των κητωδών στη Μαύ-
ρη θάλασσα, τη Μεσόγειο και την παρακείμενη ζώνη του Ατλαντι-
κού»(ACCOBAMS) και το «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αει-
φόρου Ανάπτυξης» στην Ελλάδα (ΕΚΠΑΑ), συγχρηματοδότησαν την 
υλοποίηση της 5ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θη-
λαστικά και τις Προστατευόμενες Περιοχές.

Τέλος, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης EVS για την 
ανταλλαγή νέων εθελοντών στην Ευρώπη, χρηματοδοτεί σταθερά τη συμ-
μετοχή εθελοντών στην παρακολούθηση των σπάνιων αρπακτικών στο 
Δάσος της Δαδιάς.  
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
Μόνο μαζί μπορούμε να κρατήσουμε  
ζωντανό το κοινό μας σπίτι! Χωρίς εσάς  
στο πλευρό μας δεν θα είχαμε καταφέρει 
τίποτα. Σας ευχαριστούμε!  
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ

Το νέο σπίτι του WWF Ελλάς, 
ένα ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο 
της Αθήνας, θα μας δώσει μια 
σταθερή βάση, θα μειώσει τα 
λειτουργικά μας έξοδα, θα αποτε-
λέσει ένα σημείο συνάντησης και 
διάδρασης μαζί σας, αλλά και μια 
«πράσινη» γωνιά στο πολύβουο 
αστικό κέντρο. Ευελπιστούμε να 
βρισκόμαστε στο νέο μας σπίτι 
με τη νέα χρονιά, οπότε και θα 
έχουμε τη δυνατότητα να σας 
υποδεχτούμε στον καινούριο μας 
χώρο. 

Χωρίς την υποστήριξη όλων σας, 
ιδιαίτερα όμως των Διακεκρι-

μένων Φίλων και των Μεγάλων Δωρητών μας, δεν θα μπορούσε το 
απαιτητικό αυτό εγχείρημα να πάρει σάρκα και οστά. 

Με την ετήσια στήριξή 
τους οι Διακεκριμένοι 

Φίλοι και οι Μεγάλοι Δω-
ρητές του WWF Ελλάς, 

προσφέρουν ζωτικής 
σημασίας βοήθεια στις 

δράσεις μας.
Κάθε φορά που έρχεται 

κοντά μας ένας νέος 
Διακεκριμένος Φίλος 
ή Μεγάλος Δωρητής, 

καταφέρνουμε να 
υλοποιούμε ακόμα 

περισσότερες δράσεις 
και να κάνουμε το όραμά 

μας πραγματικότητα!  
Βίκυ Σταύρακα

Yπεύθυνη 
διακεκριμένων φίλων
και κληροδοτημάτων

ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ 

Ένα όνειρο χρόνων, το νέο σπίτι του 
WWF Ελλάς είναι πολύ κοντά στο να 
γίνει πραγματικότητα! Οι διακεκριμένοι 
φίλοι και οι μεγάλοι δωρητές μας είναι 
αυτοί που μας έδωσαν τη δυνατότητα 
να το υλοποιήσουμε, καλύπτοντας ση-
μαντικό μέρος των εξόδων.

Για τη σημαντική συμβολή τους στη συγκεκριμένη  
προσπάθεια, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά  

τους ακόλουθους:

Μεγάλοι δωρητές
Κυριακοπούλου Καίτη  
Λεβέντης Αναστάσιος  
Λιβανού Φωτεινή  
Μακρής Νίκος  
ΑΙΓΕΑΣ - ΑΜΚΕ Πολιτιστικού 
και Κοινωφελούς Έργου   

Μεγάλοι υποστηρικτές
Ασημακοπούλου Ματίνα  
Γούστη Ειρήνη  
Αναγνωστοπούλου-  
Βασιλοπούλου Μαρία  
Πόρτολος Δημήτρης

© Mάριος Βόντας / WWF Ελλάς
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ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ

Είχα πάντα ένα ενδιαφέρον για την οικολογία, το οποίο πηγάζει 
κυρίως από την άρνηση να δεχτώ την καταστροφή της φύσης στο 
βωμό του κέρδους και από την πεποίθηση ότι είναι χρέος όλων μας 
να αφήσουμε τον κόσμο αυτό πιο όμορφο απ’ ότι τον βρήκαμε. 

Η υποστήριξή μου προς το WWF από το 2000, όταν είχα ολοκληρώσει 
τις σπουδές του Χημικού Μηχανικού και είχα ξεκινήσει την επαγγελμα-
τική μου καριέρα, ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης να συνεισφέρω κάτι 
σε όσους προσπαθούν για να μη χαθεί η ομορφιά αυτού του κόσμου. 

Όταν αναβαθμίστηκα σε Διακεκριμένος Φίλος, το 2008, δεν ήξερα 
για την οικονομική κρίση που ερχόταν, αλλά φαίνεται πως όταν τα 
χρήματα πάνε σε καλό σκοπό δεν λείπουν ποτέ. 

Πιστεύω ότι η αξία της κάθε προσπάθειας βρίσκεται στην αγάπη, τη 
χαρά και τον ενθουσιασμό που βάζει κάποιος στην προσπάθεια αυτή.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι μέσα στην κρίση και τη 
νοοτροπία του ατομισμού που τείνει να κυριαρχήσει, υπάρχουν κά-
ποιοι/κάποιες που παλεύουν για έναν πιο όμορφο κόσμο. Και όποτε 
συναντηθούμε να βλέπω στα μάτια τους τη χαρά γι’ αυτό που κάνουν.

Προσωπικά, μάλλον λόγω της νησιώτικης μου καταγωγής, με ενδια-
φέρει πολύ το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας των νησιών (project 
Τήλος) αλλά και η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Γυ-
άρος). Μακάρι όλο το Αιγαίο να έμπαινε σε καθεστώς προστασίας με 
ήπια ανθρώπινη παρέμβαση (τουρισμό, αλιεία). 

Το μεγάλο ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι, κατά τη γνώμη 
μου, η προώθηση ενός πειστικού και ρεαλιστικού μοντέλου ζωής 
που δεν θα περιλαμβάνει τις καταστροφικές συνήθειες του χτες και 
του σήμερα. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι θετικό που η δράση του 
WWF Ελλάς δεν περιορίζεται στην προστασία κάποιων ειδών που 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αλλά πλέον αρθρώνει λόγο για τον Τρόπο 
Ζωής και τη Ζωντανή Οικονομία.

Το σημερινό μοντέλο ζωής έχει δομηθεί στη χρήση υδρογονανθράκων, 
από την καύση κάρβουνου στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης 
μέχρι τα πλαστικά που μας κατακλύζουν σήμερα. Αποτελεί μεγάλο ζητού-
μενο να χαραχθεί μια πορεία απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες. 

Γι’ αυτό, σε κάποιον που σκέφτεται να γίνει Διακεκριμένος Φίλος του 
WWF Ελλάς, θα του πρότεινα να σταματήσει να το σκέφτεται και να 
το κάνει πράξη! Αλλά πιο σημαντικό είναι, στο βαθμό που μπορεί, να 
συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της οργάνωσης, με χαρά, ενθουσιασμό 
και αγάπη. Έτσι, η υποστήριξη γίνεται ζωντανό βίωμα. 

Η ζωή σε αρμονία με τη 
φύση δεν είναι ουτοπι-
κό όραμα για γραφικούς 

αργόσχολους. Είναι 
μονόδρομος, από τον 

οποίο ο άνθρωπος έχει 
παρεκκλίνει και γι’ αυτό 

έχει χάσει τον προσανα-
τολισμό του.

Δημήτρης Αντωνιάδης
Διακεκριμένος φίλος  

του WWF Ελλάς

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ Zητούμενο η απεξάρτηση  
από τους υδρογονάνθρακες
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ΦΕΡΑΜΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΝΕΟΥΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Η Ομάδα Άμεσου Διαλόγου εδώ 
και 14 χρόνια αποτελεί τη φωνή 
του WWF Ελλάς που ταξιδεύει σε 
ολόκληρη την Ελλάδα ενημερώ-
νοντας και κινητοποιώντας τους 
πολίτες ενάντια στις μεγαλύτερες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις των 
ημερών μας. 

Τη χρονιά που μας πέρασε αναδείξαμε τον κίνδυνο των εξορύξεων στις 
ελληνικές θάλασσες και βρήκαμε νέους συμμάχους στη μάχη κατά των 
υδρογονανθράκων.

Η δική σου οικονομική 
συμμετοχή στη λύση 
των μεγαλύτερων 
περιβαλλοντικών 
προκλήσεων είναι αυτή 
που μας κάνει να βρι-
σκόμαστε καθημερινά 
στον δρόμο και δίπλα 
στις τοπικές κοινωνίες 
που απειλούνται άμεσα 
από τις συνέπειες της 
κλιματικής κρίσης.

Για να συνεχίσουμε να 
βρισκόμαστε καθημερι-

νά στον δρόμο και δίπλα 
στις τοπικές κοινωνίες 

που απειλούνται άμεσα, 
χρειαζόμαστε την 
υποστήριξή σου! 

Μαρία Τσούκα
Συντονίστρια  

προγράμματος  
Άμεσου Διαλόγου 

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ: ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

© Μαριάννα Πλωμαρίτη / WWF ΕλλάςΣΚΙΑΘΟΣ • ΝΑΞΟΣ • ΤΗΝΟΣ  
• ΛΕΥΚΑΔΑ • ΡΕΘΥΜΝΟ  

• ΧΙΟΣ • ΧΑΝΙΑ • ΚΕΡΚΥΡΑ  
• ΣΠΕΤΣΕΣ • ΠΑΤΡΑ  

• ΚΑΛΑΜΑΤΑ • ΒΟΛΟΣ  
• ΛΑΡΙΣΑ • ΑΓΡΙΝΙΟ  

• ΚΑΒΑΛΑ • ΣΕΡΡΕΣ  
• ΣΥΡΟΣ • ΑΙΓΙΝΑ • ΠΑΡΟΣ  

• ΤΡΙΚΑΛΑ • ΛΕΣΒΟΣ  
• ΖΑΚΥΝΘΟΣ • ΙΘΑΚΗ  

• ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ • ΠΡΕΒΕΖΑ  
• ΚΕΡΚΥΡΑ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

• ΣΗΤΕΙΑ • ΣΠΑΡΤΗ

Κεντρικό θέμα που απασχόλησε τον κόσμο: οι εξορύξεις πετρελαίου. 

ΠΟΥ
ΤΑΞΙΔΕΨΑΜΕ
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2020: Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώρια για αμφιταλαντεύσεις. 
Σε μια τόσο κρίσιμη διεθνή συγκυρία οφείλουμε, ως χώρα, να λάβουμε 
αποφασιστικά μέτρα. Να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, να 
επενδύσουμε σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να θέ-
σουμε φιλόδοξους στόχους για την προστασία του τεράστιου φυσικού 
μας πλούτου. Οφείλουμε να  φροντίσουμε για την ίδια μας τη ζωή. 

Η χρονιά που έρχεται φέρνει ωστόσο και μεγάλες ευκαιρίες, καθώς 
θα τεθούν σε διαπραγμάτευση μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες για 
την προστασία της βιοποικιλότητας και των ωκεανών, για τους στό-
χους βιώσιμης ανάπτυξης και για την ανάσχεση της κλιματικής κρί-
σης. Οι συμφωνίες αυτές θα «σφραγίσουν» τη σχέση της ανθρωπότη-
τας με τον πλανήτη μας για τις επόμενες δεκαετίες, γι’ αυτό το 2020 
αποτελεί ορόσημο για την προσπάθεια που κάνουμε.

Στο WWF Ελλάς, μέσα από το πρόγραμμά μας, αλλά και ως ενεργό 
κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου του WWF, προωθούμε λύσεις για 
ένα μέλλον υγιές, βιώσιμο και ασφαλές για όλους. Μένουμε πάντα πι-
στοί στο όραμά μας για έναν ζωντανό πλανήτη, για έναν κόσμο όπου 
άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν αρμονικά.

Σήμερα που οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες 
είναι μεγαλύτερες από ποτέ, σε χρειαζόμαστε 

δίπλα μας περισσότερο από ποτέ. 

Μάθε πώς μπορείς να μας βοηθήσεις εδώ: 
support.wwf.gr/support-wwf/donate

ΣΑΡΩΣΕ ΤΟ QR CODE

Η χρονιά που έρχεται, είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. 
Βιώνουμε ήδη τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και, με 
βάση τα επιστημονικά δεδομένα, γνωρίζουμε ότι πρέπει να κι-
νηθούμε για την αναχαίτισή της άμεσα. Στο μεταξύ, μια άλλη 
«σιωπηλή» παγκόσμια κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κρίση 
απώλειας βιοποικιλότητας. Μέσα σε λιγότερο από 40 χρόνια, 
οι πληθυσμοί της άγριας ζωής έχουν μειωθεί κατά 60%. Σήμε-
ρα, περίπου 1.000.000 είδη απειλούνται με εξαφάνιση. 

ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΑ ΜΑΣ

ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ 

ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΦΕΤΟΣ ΣΕ 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  
ΑΠΟ ΠΟΤΕ
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των περιβαλλοντικών 
δράσεων του WWF Ελλάς 
εντάσσεται στις παγκόσμιες 
προτεραιότητες του WWF.

80%
5.000.000
Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχουμε 
9.000 υποστηρικτές.

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

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα  μέλλον αρμονικής συνύπαρξης ανθρώ-
πων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας τη 
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και προωθώντας 
τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.


