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Το 2017 ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι 
που κάναμε μαζί. Αντιδράσαμε άμεσα, 
δουλέψαμε εντατικά, είχαμε πολλές 
δυσκολίες, αλλά και πολλές όμορφες 
στιγμές. Σε όσα κάνουμε, θέλουμε να 
εμπνεύσουμε την ειρηνική συλλογι-
κή δράση, γιατί καθένας μας μπορεί 
να παίξει καταλυτικό ρόλο για το κοινό 
καλό, αρκεί να πιστέψει στον εαυτό του 
και τις ικανότητές του. 

Όλοι εμείς εδώ στο ελληνικό γραφείο 
πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να 
γίνει η ζωή μας καλύτερη. Σε ευχαρι-
στούμε από την καρδιά μας που είσαι 
μαζί μας.
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Θάρρος 
Πολλές φορές γύρω μας βλέπουμε μόνο 
όρια και “πρέπει” και φαίνεται αδύνατο να 
τα ξεπεράσουμε. Αρκεί όμως να βρούμε το 
θάρρος να δούμε τα πράγματα διαφορετικά 
και να ρισκάρoυμε, για να ανοίξουν μπροστά 
μας νέοι δρόμοι. Δρόμοι που θα ανοίξουμε 
μαζί με εσένα και όλους όσους μοιράζονται 
την ίδια ανάγκη και αναζητούν λύσεις.

Ισότητα 
Κάθε πράξη που στηρίζει τη διαφορετικό-
τητα και τη δικαιοσύνη είναι θαρραλέα και 
επαναστατική, ειδικά σε έναν κόσμο όπου 
κυριαρχεί ο φόβος και ο διχασμός. Είμαστε 
όλοι ίσοι στην προσπάθεια να δημιουργή-
σουμε ένα καλύτερο μέλλον και η διαφορε-
τικότητά μας είναι και η δύναμή μας.

Ελπίδα 
Πιστεύουμε ότι η αισιοδοξία της δράσης κα-
ταπολεμά τον κυνισμό και το αίσθημα της 
απελπισίας. Σηκωνόμαστε από τον καναπέ 
και εκφράζουμε τις σκέψεις και τα όνειρά 
μας μέσα από δράσεις, μεγάλες ή μικρές, 
που ξέρουμε ότι μπορούν να προσφέρουν 
ελπίδα και να εμπνεύσουν ακόμα περισσότε-
ρες δράσεις. Κάθε δράση που κάνουμε έχει 
στόχο να δώσει αυτό το παράδειγμα.

Υπευθυνότητα 
Σε μία εποχή που οδηγούμαστε στην πλή-
ρη απαξίωση των θεσμών και των φορέων, 
υπερασπιζόμαστε την επιστημονική γνώ-
ση και την έρευνα και είμαστε υπεύθυνοι 
για τις πράξεις μας. Η ηθική και οικονομική 
ανεξαρτησία, η οργανωμένη δουλειά και η 
διαφάνεια διαπνέουν όλες μας τις δράσεις.

Η Greenpeace 
είναι...
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“Το σημαντικό με την εικονική αυ-
τοπαραγωγή είναι ότι μπορούμε 
τα χρήματα που εξοικονομούμε 
από την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από τον ήλιο να τα δι-
αθέτουμε για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών άλλων κοι-
νωνικών δομών, όπως του Ξενώ-
να Γυναικών Θυμάτων Βίας.”
Γιάννης Μπουτάρης, 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

“Ο Δήμος Λαρισαίων δηλώνει την 
αποφασιστικότητά του να προχω-
ρήσει στην αξιοποίηση της ηλια-
κής ενέργειας, με στόχο την εξοι-
κονόμηση πόρων και την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής. Είμαστε πε-
πεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία 
θα αποτελέσει έναυσμα και για 
άλλους Δήμους στη χώρα.”
Απόστολος Καλογιάννης,
Δήμαρχος Λαρισαίων

Όλοι αξίζουμε καθαρή ενέργεια από 
τον ήλιο. Για αυτό συνεργαστήκαμε 
με δύο μεγάλους δήμους, για να 
ξεκινήσουν να παράγουν και να πα-
ρέχουν δωρεάν ηλιακή ενέργεια σε 
κοινωνικές δομές τους. Κάναμε την 
αρχή εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά 
συστήματα εικονικής αυτοπαραγω-
γής σε σχολεία της περιοχής. Στην 
Θεσσαλονίκη, το φωτοβολταϊκό θα 
τροφοδοτεί με ρεύμα έναν ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών. Στην Λά-
ρισα, η παραγόμενη ενέργεια θα δί-
νει ρεύμα στις κοινωνικές δομές στο 
“Ροδοπούλειο”. Εγκαινιάζουμε μία 
νέα εποχή πραγματικής κοινωνικής 
πολιτικής όπου ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες αποκτούν δωρεάν ρεύμα 
από τον ήλιο. 

Οι δήμοι 
του ήλιου

10kW
εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών στην Θεσσαλονίκη με 
παραγωγή 14.000 kWh

15kW
εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στην 
Λάρισα με παραγωγή 
21.000 kWh
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Καθαρή 
ενέργεια 
για όλους

1.147
παιδιά και ενήλικες έχουν 
εκπαιδευτεί

3στην Ελλάδα+1
στο εξωτερικό μόνο το 
2017 (“Ανοιχτά Σχο-
λεία” Δήμου Αθηναίων, 
Θεσσαλονίκη, Πανελλήνια 
Μεγάλη Δράση Ανιχνευ-
τών ΕΛΠΙΔΑ 2017 στην 
αρχαία Ολυμπία, Κροατία).

“Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις 
έχουν ως στόχο να κατανοήσουν 
οι συμμετέχοντες της τοπικής κοι-
νότητας τις δυνατότητες της ηλι-
ακής ενέργειας για να γίνει η κα-
θημερινότητά μας. Η στροφή της 
χώρας προς ένα βιώσιμο και κα-
θαρό ενεργειακό μέλλον ξεκινάει 
από τα σπίτια μας”.

Άννα-Μαρία Ρέννερ, υπεύθυνη 
προγράμματος Solar Multipliers, 
ελληνικό γραφείο Greenpeace

Η ηλιακή ενέργεια, σε μία χώρα με 
τόσες μέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, 
είναι η λύση στην ενεργειακή φτώ-
χεια και αυτό είναι το μήνυμα που 
θέλουμε να διαδώσουμε σε όλη την 
Ελλάδα. Η εκπαιδευτική μας ομάδα, 
Solar Multipliers, διοργανώνει εκπαι-
δευτικά εργαστήρια σε μεγάλους και 
μικρούς για την ηλιακή ενέργεια και τα 
οφέλη της, καθώς και την παραγωγή 
από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στόχος της ομάδας είναι να δείξει 
πώς τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις 
και οι τοπικές κοινότητες μπορούν 
να παράγουν τη δική τους δωρεάν 
ενέργεια από τον ήλιο, ταυτόχρονα 
δείχνοντας πρακτικές ηλιακές 
κατασκευές. 
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Αλλάζουμε 
συνήθειες

10.000
χρησιμοποιημένα πλαστικά 
ποτήρια για το ψηφιδωτό, 
όσα καταναλώνονται
 στην Ελλάδα σε μόλις 15’

15.000
πολίτες δεσμεύτηκαν ότι 
θα μειώσουν το πλαστικό 
μίας χρήσης

“Για λίγα λεπτά χρήσης ενός αντι-
κειμένου, σπαταλάμε πόρους που 
χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια 
για να δημιουργηθούν και πετάμε 
στα σκουπίδια αντικείμενα που θα 
παραμείνουν εκεί για εκατοντά-
δες χρόνια. ”

Άλκης Καφετζής, υπεύθυνος 
εκστρατείας για τα πλαστικά, ελληνικό 
γραφείο Greenpeace

Το 2017, μαζί με εσένα και χιλιάδες 
πολίτες γίναμε κομμάτι της παγκό-
σμιας συμμαχίας και πιέσαμε τους 
πολιτικούς να λάβουν άμεσα δρα-
στικά μέτρα για τον περιορισμό της 
χρήσης του πλαστικού, για μία κα-
θημερινότητα με λιγότερη ρύπανση 
από αυτό.

Η κουλτούρα της ‘μίας χρήσης’ είναι 
πιθανότατα η μεγαλύτερη σπατάλη 
της ανθρωπότητας. Για να αναδεί-
ξουμε το τεράστιο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουμε λόγω της εκτετα-
μένης ρύπανσης από πλαστικά μίας 
χρήσης, φτιάξαμε ένα ψηφιδωτό 
από χρησιμοποιημένα πλαστικά πο-
τήρια μίας χρήσης που απεικονίζει τη 
μινωική τοιχογραφία με τα δελφίνια 
στο παλάτι της Κνωσού. Μαζί αλλά-
ξαμε τις συνήθειές μας και μειώσα-
με το πλαστικό στη ζωή μας, αφού οι 
λύσεις είναι απλές και εύκολες.
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Το πλαστικό 
είναι παντού

12 
ημέρες περιοδείας του 
Rainbow Warrior σε 
3 νησιά

2.000
πολίτες επισκέφτηκαν 
το πλοίο

821
πλαστικά αντικείμενα σε 
μία μόνο απόμερη μικρή 
παραλία της Μυκόνου

“Το αποτύπωμα της εποχής μας 
είναι το πλαστικό και οι γεωλόγοι 
του μέλλοντος δίκαια θα τη χαρα-
κτηρίσουν ως ‘πλαστικόκαινο’.”

Χριστίνα Ζέρη, 
ερευνήτρια του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Ο πολεμιστής του Ουράνιου Τόξου 
ήρθε ξανά στη χώρα μας! Στο πλαί-
σιο πανευρωπαϊκής περιοδείας ενά-
ντια στο πλαστικό μίας χρήσης, το 
πλοίο μας, Rainbow Warrior, έκανε 
στάσεις στην Ζάκυνθο, το Ηράκλειο 
Κρήτης και την Σύρο, με στόχο να 
καταγράψει το μέγεθος του προβλή-
ματος της ρύπανσης από τα πλαστι-
κά και να προωθήσει τις λύσεις που 
όλοι μας πρέπει να εφαρμόσουμε 
για να χρησιμοποιούμε λιγότερο 
πλαστικό.

Μαζί με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., πραγματο-
ποιήσαμε επιστημονική έρευνα στη 
θάλασσα: κάναμε δειγματοληψίες 
μικροπλαστικών από την επιφά-
νεια, επισκέψεις σε απόμερες και 
δυσπρόσιτες παραλίες και βιντεο-
σκόπηση του βυθού. Έτσι, αποκα-
λύψαμε το πραγματικό μέγεθος της 
πλαστικής ρύπανσης: το πλαστικό 
βρίσκεται παντού, ακόμα και εκεί 
που δεν φτάνει ο άνθρωπος, ακόμα 
και σε μέγεθος που δεν είναι ορατό 
από το ανθρώπινο μάτι. 
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Μήνυμα 
ελπίδας

15.000 
περίπου πολίτες πίεσαν 
το υπουργείο να αναλάβει 
τις ευθύνες του

175 
εθελοντές και πολίτες 
συμμετείχαν στους καθα-
ρισμούς για 3 εβδομάδες

“Δεν μπορούσα να κάθομαι να 
περιμένω τους ‘άλλους’ να κά-
νουν κάτι. Πήγα στην παραλία για 
να δω πώς να βοηθήσω. Γνώρι-
σα καταπληκτικούς ανθρώπους 
και το γεγονός ότι ήμασταν εκεί 
επειδή το θέλαμε κι όχι επειδή 
έπρεπε, έκανε τις σχέσεις μας πιο 
δυνατές κι ανθρώπινες.”

Julie Leger, εθελόντρια 
στους καθαρισμούς παραλιών

Από την πρώτη στιγμή της διαρροής 
πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο 
“Αγία Ζώνη ΙΙ” στον Σαρωνικό, ανα-
λάβαμε δράση. Καταγράψαμε το 
πρόβλημα και μαζί με χιλιάδες πολί-
τες πιέσαμε το αρμόδιο υπουργείο 
να αναλάβει τις ευθύνες του. Με 175 
εθελοντές και πολίτες, συμμετείχαμε 
δυναμικά και στους καθαρισμούς των 
παραλιών σε Γλυφάδα και Σαλαμίνα. 

Όταν η χώρα μας προχωρά σε εξο-
ρύξεις υδρογονανθράκων, το ζήτη-
μα δεν είναι αν, αλλά πότε θα συμ-
βεί το επόμενο ατύχημα. Έτσι είπαμε 
ένα δυνατό “Όχι” στις εξορύξεις στην 
Ελλάδα, και με μία δράση έξω από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κατακρίναμε την πολιτική 
της κυβέρνησης, που προωθεί τις 
εξορύξεις. Σε όλο αυτό, η δική σου 
συμμετοχή ήταν το πιο δυνατό μήνυ-
μα ελπίδας και δράσης. 
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7 Η δική σου 
δίκαιη αγορά

11
ψαράδες χαμηλής 
έντασης συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα

200 
υποστηρικτές στήριξαν 
το πρόγραμμα μόνο στο 
πρώτο τρίμηνο της 
δεύτερης φάσης

470
καταναλωτές στήριξαν 
το “Διχτυώσου”

“Θα ήταν πιο ωραία να ήταν πιο 
απλή η ζωή και να ήμασταν τρία 
βήματα πιο κοντά στο προϊόν. Να 
υπάρχει μικρότερη απόσταση με-
ταξύ του καταναλωτή και του πα-
ραγωγού ή του ψαρά.” 
Μαρία Φουντάνα, 
υποστηρίκτρια “Ένα κουτί θάλασσα” 

Πολλές φορές, δεν συνειδητοποι-
ούμε πόση δύναμη έχουμε. Όμως, 
έχουμε αρκετή για να αλλάξουμε τα 
πράγματα. Γι’ αυτό μαζί συνεχίζουμε 
την προσπάθεια για μία διαφορετική 
αγορά ψαριών και θαλασσινών, με 
ψάρια αλιευμένα με βιώσιμο τρόπο, 
που στηρίζει τις τοπικές παράκτιες 
κοινωνίες, σέβεται τη θάλασσα και 
επιβραβεύει όσους την φροντίζουν, 
δηλαδή τους παράκτιους ψαράδες 
χαμηλής έντασης που χρησιμοποι-
ούν ήπιες αλιευτικές πρακτικές.

Το πρόγραμμα “Ένα κουτί θάλασ-
σα” επέστρεψε, με βελτιώσεις που 
έγιναν με βάση τα σχόλια όσων το 
στήριξαν. Οι υποστηρικτές από την 
Αθήνα που συμμετείχαν πήραν ψάρι 
από τα δίχτυα των παράκτιων ψαρά-
δων απευθείας στο πιάτο τους μέσα 
σε ένα 24ωρο. Όμως, η αλλαγή 
έρχεται και με τις καθημερινές μας 
επιλογές: μαζί ξεκινήσαμε να αλλά-
ζουμε τον τρόπο που καταναλώνου-
με ψάρια και θαλασσινά μέσα από 
το “Διχτυώσου”, μία ιστοσελίδα με 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για να βρούμε βιώσιμο ψάρι και που 
οι καταναλωτές μπορούν να αξιο-
λογούν ιχθυοπωλεία και εστιατόρια 
με βάση τις πληροφορίες αυτές. 
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Πολύχρωμη 
και ειρηνική 
δύναμη 

55
 και πλέον οργανώσεις, 
κοινότητες, πρωτοβουλίες 
και φορείς ήταν μέλη της 
συμμαχίας

2.000 
πολίτες συμμετείχαν 
στον περίπατο

“Στη χώρα μου λένε ότι ένα χέρι 
μόνο του δεν μπορεί να χειρο-
κροτήσει. Για αυτό είμαστε μαζί 
και πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας 
τον άλλον.”

Maya και Badis, πρόσφυγες από την 
Τυνησία, LBTQI+ κοινότητα

Αυτά που μας ενώνουν είναι περισ-
σότερα από αυτά που μας χωρί-
ζουν. Το μέλλον μας, καθώς και του 
πλανήτη μας, εξαρτάται από το πόσο 
ενωμένοι είμαστε μπροστά στον 
φόβο και τις διακρίσεις. Γι’ αυτό, μαζί 
με χιλιάδες πολίτες και δεκάδες ορ-
γανώσεις, κοινότητες και πρωτοβου-
λίες, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και 
δημιουργήσαμε τη συμμαχία Break 
Free για έναν βιώσιμο πλανήτη, με 
σεβασμό στις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δώσαμε φωνή στη συμμαχία όταν 
περπάτησαμε όλοι μαζί διεκδικώ-
ντας ένα ειρηνικό, ασφαλές και αξιο-
πρεπές μέλλον. Με φόντο την Ακρό-
πολη, στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα 
κατά των κλιματικών αλλαγών, της 
αδικίας και της ανισότητας. Πλημμυ-
ρίσαμε το κέντρο της πόλης με το αί-
σθημα της ενότητας και της ελπίδας 
και γίναμε ένα πολύχρωμο, ειρηνικό 
και αποφασισμένο κύμα αλλαγής.
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Ένα 
αγρόκτημα 
πρότυπο

25
στρέμματα σύνολο 

4
διαφορετικές 
καλλιέργειες

100
συμμετέχοντες 
σε 2 ημερίδες για 
κτηνοτροφικά φυτά 
και για βιώσιμη 
ανάπτυξη

“Βλέπουμε να υλοποιείται ένα κοι-
νό όνειρο και όραμα, που ενώνει 
πάρα πολλούς ανθρώπους. Να 
δουν τα παιδιά μας γη και χωρά-
φια, αληθινές ντομάτες και φασό-
λια από τον τόπο τους, να προλά-
βουν να τα δουν και να μυρίσουν 
τη γη, πώς μυρίζει το χώμα.”

 Αφροδίτη Ρήγα, γεωπόνος

Με τη δική σου στήριξη, φτιάχνουμε 
μαζί με τους κατοίκους του χωριού 
Παλαιοβράχα στη Φθιώτιδα ένα ζω-
ντανό παράδειγμα για το πώς πρέπει 
να είναι η διατροφή μας και η ζωή 
μας. Ένα αγρόκτημα όπου η τροφή 
μας παράγεται με πρακτικές βιώσι-
μης γεωργίας, χωρίς τη χρήση επι-
κίνδυνων χημικών φυτοφαρμάκων, 
με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του τόπου και τη συμμετοχή 
του συνόλου της κοινότητας, που θα 
φέρει νέα πνοή στην περιοχή.

Στην Παλαιοβράχα, μαζί δημιουρ-
γούμε βήμα βήμα μία εναλλακτική 
πρόταση. Όραμά μας είναι να γίνει 
ένα μοντέλο που μπορεί να αναπα-
ραχθεί και σε άλλες περιοχές και να 
φέρει υγιή ανάπτυξη στην ύπαιθρο 
και προϊόντα ασφαλή και υγιεινά για 
όλους μας.
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Γιορτή 
δημιουργίας

3
εργαστήρια σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο 
Κρήτης

150
συμμετέχοντες σύνολο

“Το Make Something Day σε 
προτρέπει να φτιάξεις πράγματα 
με ανθρώπους που αγαπάς, να 
δώσεις έμφαση στις ανθρώπι-
νες σχέσεις, στην επικοινωνία και 
στην αλληλεγγύη και όχι στη μο-
ναχική κατανάλωση.”

Μάρθα Γατσίνου, 
συντονίστρια επικοινωνίας, 
ελληνικό γραφείο Greenpeace

Πραγματικό νόημα στη ζωή μας 
δίνουν οι στιγμές που μοιραζόμα-
στε με τους ανθρώπους μας και οι 
αναμνήσεις που αποκτάμε. Γι’ αυτό 
φέτος δώσαμε άλλο νόημα στα χρι-
στουγεννιάτικα δώρα: αντί να πάμε 
για ψώνια οργανώσαμε το Make 
Something Weekend και φτιάξαμε 
τα δικά μας πρωτότυπα δώρα, χρη-
σιμοποιώντας παλιά υλικά που ήδη 
είχαμε, μειώνοντας έτσι το πλαστικό 
και τα σκουπίδια που παράγουμε.

Το Make Something Weekend έγι-
νε στο πλαίσιο του Make Something 
Week, μίας παγκόσμιας γιορτής δη-
μιουργίας με περισσότερες από 100 
δράσεις παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 
κάναμε εργαστήρια παραγωγής δώ-
ρων σε τρεις πόλεις, με στόχο να προ-
ωθήσουμε τη δημιουργικότητα, τις 
ανθρώπινες σχέσεις και τη συνεργα-
σία. Η ουσία είναι να μοιράζεσαι, και 
να καταλάβεις ότι η εμπειρία που θα 
σου μείνει είναι πιο σημαντική από το 
προϊόν. 
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Ενωμένοι
“Όπου και να πάει, ο Donald 
Trump δεν μπορεί να κρυφτεί από 
την αντίστασή μας. Είμαστε πολ-
λοί, υπερβολικά ισχυροί, υπερβο-
λικά αφοσιωμένοι για να τον αφή-
σουμε να ξεφύγει. Όταν απειλεί 
έναν από εμάς, θα ξεσηκωνόμα-
στε από κάθε κατεύθυνση για να 
υπερασπιστούμε τους φίλους και 
τους γείτονές μας.”

Jill Pape, σύμβουλος και ακτιβίστρια, 
αμερικανικό γραφείο Greenpeace

Κανένας, ούτε ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ, δεν μπορεί να αγνοήσει την 
ευθύνη που έχει να προστατέψει 
τους ανθρώπους και τον πλανήτη 
από τις κλιματικές αλλαγές. Όποιος 
και αν είναι στην εξουσία, αγωνιζό-
μαστε για έναν καθαρό πλανήτη, με 
ισότητα και δικαιοσύνη. Στέλνουμε 
ένα δυνατό μήνυμα κατά της άρνη-
σης των κλιματικών αλλαγών, του 
ρατσισμού, της ομοφοβίας και του 
μισογυνισμού. 

Δεν μας 
φιμώνουν
“Το τέλος του ‘The Handmaid’s 
Tale’, του ‘1984’ και του ‘Θαυμα-
στός Καινούργιος Κόσμος’ έχει 
ήδη γραφτεί. Το δικό μας όχι. 
Έχουμε την ευκαιρία να παλέψου-
με για την ελευθερία του λόγου, 
την ελευθερία να δουλεύουμε για 
την αλλαγή και να αμφισβητούμε 
την εξουσία. Ως κοινωνία, χρεια-
ζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα 
από αυτή την ιστορία.”

Margaret Atwood, συγγραφέας

Όταν υψώνεις ανάστημα, θέλουν να 
σε φιμώσουν. Η εταιρεία υλοτομίας 
Resolute Forest Products μας έκα-
νε μηνύσεις επειδή αποκαλύψαμε 
την καταστροφή που προκαλεί στα 
δάση. Όμως, η ελευθερία του λόγου 
είναι δικαίωμα όλων μας. Με τη στή-
ριξη πολιτών αλλά και συγγραφέων 
από όλο τον κόσμο, συνεχίζουμε να 
μιλάμε ελεύθερα και να προστατεύ-
ουμε τα πολύτιμα οικοσυστήματα 
του κόσμου.
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Ένα 
μοναδικό 
οικοσύστημα
“Πρέπει να υπερασπιστούμε τον 
ύφαλο και όλη την περιοχή εκβο-
λής της λεκάνης του Αμαζονίου 
ποταμού από την απληστία των 
πολυεθνικών, που βάζουν το κέρ-
δος πάνω από το περιβάλλον.”

Thiago Almeida, βραζιλιάνικο 
γραφείο Greenpeace 

Το 2017, καταγράψαμε πρώτοι τα 
πολύτιμα κοραλλιογενή οικοσυστή-
ματα του υφάλου του Αμαζονίου. 
Φέραμε στο φως τα σχέδια της Total 
και της BP να κάνουν εξορύξεις σε 
θαλάσσιες περιοχές πολύ κοντά 
στον ύφαλο, απειλώντας τη σπάνια 
ζωή του. Τελικά, η μοναδική αυτή 
περιοχή είναι λίγο πιο ασφαλής, 
αφού μαζί με περίπου 2 εκατ. πολί-
τες καταφέραμε να σταματήσουμε 
τις εξορύξεις: Total και BP δεν ξεκί-
νησαν λόγω ανεπαρκών περιβαλλο-
ντικών μελετών. Μαζί συνεχίζουμε 
να πιέζουμε για την ολική προστασία 
του υφάλου! 

Τα 
καταφέραμε!
“Είναι μία ιστορική νίκη για την 
προστασία της Αρκτικής και μία 
μέρα γιορτής. Χάρη στις εκατομ-
μύρια φωνές από όλο τον κόσμο 
που συμμετέχουν στην εκστρα-
τεία για την προστασία της, αυτή η 
μοναδική περιοχή θα είναι ασφα-
λής από την καταστροφική αλιεία.”
Jon Burgwald, σύμβουλος, 
Greenpeace Σκανδιναβίας

Ένα από τα πιο πολύτιμα οικοσυστή-
ματα του κόσμου χάνεται και δυ-
στυχώς κάποιοι βλέπουν αυτή την 
καταστροφή σαν ευκαιρία. Συνεχί-
ζουμε να αγωνιζόμαστε για την προ-
στασία της Αρκτικής μαζί με 8 εκατ. 
ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που 
απαιτούν τη δημιουργία καταφυγίου 
στην περιοχή, και φέτος η πίεσή μας 
έφερε μία ιστορική συμφωνία: την 
απαγόρευση της βιομηχανικής αλι-
είας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό, 
μία έκταση περίπου όσο η Μεσόγει-
ος Θάλασσα!  Όμως δεν σταματάμε, 
ζητάμε την οριστική προστασία της.
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Τολμήσαμε
“Δεν θέλω ποτέ να κοιτάξω τα παι-
διά μου στα μάτια και να εξηγήσω 
γιατί δεν έκανα ό,τι μπορούσα για 
να τα προστατέψω από τις κλιμα-
τικές αλλαγές.”
Lucy Lawless, ηθοποιός

Ποιος θα το περίμενε; Απλοί πολίτες 
κινήθηκαν νομικά ενάντια σε κυβερ-
νήσεις και εταιρείες που ευθύνονται 
για μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας 
ρύπανσης. Στην Νορβηγία, μαζί με 
την οργάνωση Nature and Youth, 
οι πολίτες κατέθεσαν μήνυση ενα-
ντίον της κυβέρνησης, απαιτώντας 
να σεβαστεί το δικαίωμά τους για 
ένα καλύτερο μέλλον, σε έναν καθα-
ρό πλανήτη. Η χώρα επικύρωσε τη 
Συμφωνία του Παρισιού για το Κλί-
μα, όμως αντί να παίρνει μέτρα για 
τη μείωση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων, έδωσε άδεια σε πετρελα-
ϊκές εταιρείες να κάνουν έρευνα για 
εξορύξεις στην Αρκτική. 

Είναι μόνο 
η αρχή!
“Η δέσμευση της Thai Union δεν 
είναι το τέλος της ιστορίας. Μαζί 
με τους καταναλωτές θα συνεχί-
σουμε να βρισκόμαστε στον δρό-
μο εταιρειών που καταστρέφουν 
τα θαλάσσια οικοσυστήματα και 
τις ζωές των ανθρώπων για το 
κέρδος.”

Άντζελα Λάζου Dean, 
συντονίστρια εκστρατειών, 
ελληνικό γραφείο Greenpeace 

Πριν δύο χρόνια, αποκαλύψαμε τις 
πρακτικές της πολυεθνικής εται-
ρείας Thai Union, της μεγαλύτερης 
εταιρείας τόνου στον κόσμο: κατα-
στροφικές πρακτικές για το θαλάσ-
σιο περιβάλλον και φρικτές εργα-
σιακές συνθήκες για τους εργάτες, 
όλα αυτά στο όνομα του κέρδους. 
Τελικά, μέσα από συνεχή πίεση όλο 
αυτό το διάστημα με συνδικάτα και 
ευαισθητοποιημένους πολίτες, ήρθε 
μία μεγάλη νίκη: η εταιρεία δεσμεύ-
τηκε να αλλάξει πολιτική και να λάβει 
μέτρα για την αντιμετώπιση της πα-
ράνομης αλιείας και της υπεραλίευ-
σης. Συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε 
μία δίκαιη αλιεία, που δεν καταστρέ-
φει τη θαλάσσια ζωή και φροντίζει 
τα εκατομμύρια ανθρώπων που βα-
σίζουν την επιβίωσή τους στο ψάρι.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σε περίπτωση που τα συνολικά έσοδα μίας χρονιάς είναι περισσότερα από τα έξοδα, η διαφορά αυτή 
(πλεόνασμα) προστίθεται στο αποθεματικό μας και χρησιμοποιείται σε έτη με ελλειμματικό οικονομικό 
αποτέλεσμα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και η συνέχεια του έργου μας. 
Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του 2017 θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους δανείου, που 
λάβαμε από την διεθνή Greenpeace, για επένδυση στην εξεύρεση νέων υποστηρικτών. Παρά την δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση να εντείνουμε κάθε χρόνο τις δρα-
στηριότητές μας καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την οικονομική κρίση. Η 
δική σου εμπιστοσύνη και υποστήριξη, καθώς και η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μας δίνουν 
τη δυνατότητα να τολμάμε για την αλλαγή. 

Από το 1971 ως σήμερα, με συνέπεια 
και συστηματική δουλειά, υπερασπι-
ζόμαστε μέσα από τις δράσεις μας 
το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον 
άνθρωπο. Καμία δράση μας όμως 
δεν θα μπορούσε να πραγματοποι-
ηθεί αν δεν είχαμε στο πλευρό μας 
τους ανθρώπους που μας στηρίζουν 
έμπρακτα με τη σταθερή οικονομική 
τους υποστήριξη.

Χάρη στην ηθική και οικονομική 
ανεξαρτησία που εκείνοι μας προ-
σφέρουν, ερχόμαστε σε άμεση αντι-
παράθεση χωρίς δεύτερη σκέψη με 
εταιρείες, κυβερνήσεις ή οποιονδή-
ποτε βλάπτει τον πλανήτη και κάθε 
μορφή ζωής πάνω σε αυτόν. 

Η μοναδική μας δέσμευση είναι 
απέναντι στους 15.000 οικονομικούς 
υποστηρικτές μας στην Ελλάδα. Στό-
χος μας είναι ακόμα και η πιο μικρή 
υποστήριξη να γίνεται σημαντική 
δράση, για αυτό διαχειριζόμαστε 
τους οικονομικούς μας πόρους με 
αυστηρό έλεγχο και διαφάνεια.

Για να επιβεβαιώσουμε την σωστή 
μας διαχείριση, κάθε χρόνο γίνεται 
ενδελεχής έλεγχος των εσόδων και 
των εξόδων μας από ανεξάρτητους 
ορκωτούς λογιστές. Επειδή η διαφά-
νεια είναι βασική μας αρχή, τα απο-
τελέσματα δημοσιοποιούνται στην 
ιστοσελίδα μας και είναι διαθέσιμα 
σε όλους. 

Οικονομικός απολογισμός / Έσοδα Οικονομικός απολογισμός / Έξοδα
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Το ποσό των 1.015.928,63 ευρώ (περίπου το 64%) 
προήλθε από τους ήδη υπάρχοντες υποστηρικτές 

Τα Ιδρύματα Guerilla Foundation (για την πετρελαιοκηλίδα 
στον Σαρωνικό) και Oak Foundation (για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος στην Λάρισα) υποστήριξαν 
με 21.000 ευρώ (2%).        

Η διεθνής Greenpeace ενίσχυσε τις εκστρατείες του ελληνικού 
γραφείου με 353.470 ευρώ (22%).

Το ποσό των 179.281,52 ευρώ (11%) προήλθε από τους 
υποστηρικτές που υποστήριξαν την οργάνωση για πρώτη 
φορά μέσα στο 2017.

Το ποσό των 17.960,94 ευρώ (1%) προήλθε από την αγορά 
αναμνηστικών ειδών της οργάνωσης και τη 
συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις της οργάνωσης.
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Κλίμα 
360.434,15 ευρώ

Θάλασσα 
308.302,98 ευρώ

Βιώσιμη Γεωργία 
272.162,28 ευρώ

Διεθνείς Δράσεις 
5.879,62  ευρώ

Ενημέρωση Υποστηρικτών 
100.043,66 ευρώ

Εξεύρεση νέων υποστηρικτών 
135.015,21 ευρώ

Εκδηλώσεις κτλ.
6.732,60 ευρώ

Συντονισμός Τμήματος 
84.675,83 ευρώ

Διοικητικό 
114.173,48 ευρώ

Υποδομές 
57.981,30 ευρώ

Διοικητικά έξοδα & υποδομές            Εξοδα εκστρατειών            Έξοδα υποστηρικτών
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