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Το 2018 ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι που 
κάναμε μαζί. Σταθήκαμε στο πλάι των 
τοπικών κοινωνιών, δουλέψαμε εντατικά, 
είχαμε πολλές δυσκολίες αλλά και πολλές 
όμορφες στιγμές. Σε όσα κάνουμε, 
θέλουμε να εμπνεύσουμε την ειρηνική 
συλλογική 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 ευχαριστούμε από την καρδιά μας 
που είσαι μαζί μας.



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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“Θέλουμε τον τόπο μας αγνό και καθαρό, 
όπως τον άφησαν οι πρόγονοί μας και όπως 
θέλουμε να τον αφήσουμε στα παιδιά μας. 
Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για να το πε-
τύχουμε.”

Κατερίνα Τσαγκαροπούλου, δημιουργός 
& μέλος της Πρωτοβουλίας 
“Σώστε την Ήπειρο”

“Εναπόκειται σε εμάς. Δεν υπάρχει κάποιος 
από έξω να μας βοηθήσει. Η ρύπανση δεν 
ξέρει ούτε σύνορα, ούτε εθνικισμούς, ούτε 
διαβατήρια.”

Γιάννης Φίλης, ομότιμος καθηγητής 
του Πολυτεχνείου Κρήτης & πρώην 
Πρύτανης

Ήπειρος σημαίνει φύση, άφθονα νερά, κα-
ταπράσινα δάση, σπάνια είδη και μοναδι-
κοί άνθρωποι. Κι όμως, αυτή η όμορφη και 
απείραχτη περιοχή απειλείται άμεσα από 
επικίνδυνες εξορύξεις πετρελαίου. Εδώ και 
έναν χρόνο, μαζί στεκόμαστε στο πλευρό 
της τοπικής κοινωνίας, που από την αρχή 
εναντιώθηκε στις εξορύξεις, και προστατεύ-
ουμε τον φυσικό μας πλούτο και την πολιτι-
στική μας κληρονομιά. 

Όμως, όσο η απειλή των εξορύξεων εξα-
πλώνεται, τόσο μεγαλώνει το κίνημα: στην 
Κρήτη οργανώσαμε ανοιχτές συζητήσεις για 
τις ανεπανόρθωτες συνέπειες ενός πετρελα-
ϊκού ατυχήματος στην περιοχή. H θάλασσα 
και τα βουνά μας δεν ειναι οικόπεδα πετρε-
λαϊκών εταιρειών. Συνεχίζουμε μέχρι όλη η 
Ελλάδα να πει “Όχι στα ορυκτά καύσιμα!”

Ούτε 
στην Ήπειρο, 
ούτε πουθενά

Περισσότερο από

12.000 
συμπολίτες μας ζητούν 
την προστασία 
της Ηπείρου

Έκταση

4.000 
τετραγωνικών χλμ 
στο “οικόπεδο” 
Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας 
για έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων

Οι πολυεθνικές Repsol, 
Total, Exxon Mobil, 
γνωστές για μεγάλα 
ατυχήματα, έχουν τα 
“οικόπεδα” Κρήτης και 
Ηπείρου, μαζί με τις 
ελληνικές ΕΛΠΕ και 
Energean 
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Ο ήλιος 
είναι για 
όλους

Περίπου 

8.500 
πολίτες έχουν ζητήσει 
από τον δήμο τους 
να γίνει ηλιακός

12
δήμοι έχουν 
προχωρήσει ή 
δεσμεύτηκαν για 
έργα ηλιακής 
κοινωνικής πολιτικής

15kW 
εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στην 
Λάρισα με παραγωγή 
21.000 kWh

“Με τους δήμους στην πρώτη γραμμή, 
θα διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουμε δίκαιη 
πρόσβαση σε φθηνή ηλιακή ενέργεια και 
ότι στη νέα εποχή δεν θα μείνει κανείς 
πίσω.”

Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα 
ενέργειας και κλιματικών αλλαγών, ελληνικό 
γραφείο Greenpeace

Ανεξάντλητος, ο ήλιος της χώρας μας μπο-
ρεί να δώσει λύση στην ενεργειακή φτώχεια. 
Όλοι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην 
καθαρή ενέργεια που μας δίνει και, χάρη 
στο νέο θεσμικό πλαίσιο, οι δήμοι μπορούν 
να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινω-
νικά δίκαιη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. 
Μέσα από την ιστοσελίδα  “Ήλιε μου, Ήλιε 
σου”, μαζί ζητάμε από τους δήμους μας να 
στραφούν στον ήλιο: να παράγουν και να 
παρέχουν δωρεάν ηλιακή ενέργεια σε ευά-
λωτα νοικοκυριά στην περιοχή τους.

Ήδη κάποιοι δήμοι έκαναν την αρχή. Στην 
Λάρισα, εγκαταστήσαμε το πρώτο φωτο-
βολταϊκό σύστημα εικονικής αυτοπαραγω-
γής στην πόλη σε σχολείο και η παραγόμενη 
ενέργεια θα δίνει ρεύμα στις κοινωνικές δο-
μές στο “Ροδοπούλειο”. Οι δήμοι Μοσχάτου 
και Ζωγράφου ανακοίνωσαν τη δημιουργία 
ενεργειακών κοινοτήτων για να στηρίξουν 
ευάλωτα νοικοκυριά. Και είναι μόνο η αρχή: 
η ηλιακή επανάσταση είναι εδώ!

© Evgenia Chorou / Greenpeace
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Είναι 
δικαίωμά μας

34
φορείς, οργανώσεις, 
κοινότητες, κινήματα και 
πρωτοβουλίες συμμετείχαν 
στην Δράση για το Κλίμα 
και έστειλαν επιστολή στον 
πρωθυπουργό

Μέχρι το 

2030,
οι παγκόσμιες εκπομπές 
αερίων πρέπει να έχουν 
μειωθεί στο μισό

Περίπου 

3,5°C 
αύξηση της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας αν 
ακολουθήσουμε τη
σημερινή κλιματική 
πολιτική της χωρας μας

“Με δεδομένο ότι το διακύβευμα είναι η 
ίδια η επιβίωσή μας, ζητάμε όλες τις απα-
ραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει 
πολιτική απόφαση για ακύρωση όλων των 
νέων επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα 
και για γρήγορη και οριστική εγκατάλειψη 
της χρήσης τους, στα αυστηρά χρονοδι-
αγράμματα που θέτει η επιστήμη για την 
επίτευξη του στόχου του 1,5°C.”

Συμμαχία 34 οργανώσεων και 
φορέων για το κλίμα

Οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι σενάριο από 
ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι εδώ 
και συνεχώς χειροτερεύουν. Μας το επιβε-
βαίωσε και η Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), στην ειδική 
έκθεση που δημοσίευσε για το ζήτημα: ο 
περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας στον 1,5°C είναι αναγκαίος 
για τον πλανήτη μας, και είναι ακόμα εφικτό.

Γι’ αυτό, ενώσαμε τις φωνές μας μαζί σου και 
με οργανώσεις και κινήματα και, στο κέντρο 
της Αθήνας, φωνάξαμε στην κυβέρνησή 
μας να “ξυπνήσει”: έχουμε μόνο 12 χρόνια 
να περιορίσουμε τις ανεξέλεγκτες κλιματικές 
αλλαγές. Παραδώσαμε κοινή επιστολή στον 
πρωθυπουργό με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: εί-
ναι δικαίωμά μας να ζούμε σε έναν καθαρό 
και ασφαλή πλανήτη.

© Constantinos Stathias / Greenpeace
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Η πλαστική 
ρύπανση έχει 
ταυτότητα2 

μέρες και 100 εθελοντές 
για την καταγραφή της 
ταυτότητας της πλαστικής
ρύπανσης στον Χάρακα

Περισσότερα από 

500 
κιλά σκουπίδια, 
η συντριπτική πλειονότητα 
ήταν πλαστικό

3000
πλαστικά απορρίμματα 
που είχαν ετικέτες 
καταγράφηκαν

“Η εξάρτηση των μεγάλων εταιρειών πα-
ραγωγής από το πλαστικό μίας χρήσης εί-
ναι ο βασικός παράγοντας που μετατρέπει 
τις θάλασσές μας σε τεράστιες χωματερές”

Άλκης Καφετζής, υπεύθυνος εκστρατείας 
για το θαλάσσιο περιβάλλον, ελληνικό γρα-
φείο Greenpeace

Η λύση για το πρόβλημα της πλαστικής ρύ-
πανσης δεν είναι μόνο οι καθαρισμοί πα-
ραλιών ή η ανακύκλωση. Η ευθύνη για την 
καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης δεν 
μπορεί να πέφτει μόνο στους καταναλωτές. 
Για αυτό, κάναμε την πιο ολοκληρωμένη 
μέχρι στιγμής προσπάθεια καταγραφής της 
ταυτότητας της πλαστικής ρύπανσης, μαζί 
με το κίνημα Break Free From Plastic, σε 
187.000 πλαστικά απορρίμματα, σε 240 ση-
μεία σε 42 χώρες.  
 
Στην Ελλάδα, πήγαμε στην παραλία Χάρακα 
στην Εύβοια και καταγράψαμε τις εταιρείες 
πίσω από τα πλαστικά απορρίμματα που 
βρήκαμε. Δημιουργήσαμε με αυτά μία “θά-
λασσα” από πλαστικό στο κέντρο της Αθή-
νας, ζητώντας από τις εταιρείες να αναλά-
βουν την ευθύνη τους: να καταργήσουν το 
πλαστικό μίας χρήσης και να επενδύσουν 
σε νέα συστήματα διάθεσης των προϊόντων 
τους.

© Constantinos Stathias / Greenpeace
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Η λύση στο 
ποτήρι μου!

Περισσότερες από 

280 
καφετέριες στη χώρα 
είναι μέλη του δικτύου 
“Στο ποτήρι μου”

300 εκατ.
πλαστικά ποτήρια 
ετησίως μόνο για καφέ

16,6
κιλά πλαστικό κάθε χρόνο 
καταναλώνει κάθε πολίτης 
στην Ελλάδα 

“Είναι μία έξυπνη ιδέα και μπορεί να βοη-
θήσει αρκετά στη μείωση του πλαστικού. 
Πιστεύω ότι οι νέοι θα την αγκαλιάσουν και 
σιγά σιγά θα γίνει συνήθεια.”

Άννα-Πάνυ Κουσιορή, ιδιοκτήτρια του καφέ 
Λείριον, μέλος του δικτύου 
“Στο Ποτήρι Μου”

Όσο πιέζουμε εταιρείες και πολιτικούς να λά-
βουν δραστικά μέτρα για τη μείωση της χρή-
σης του πλαστικού, αλλάζουμε και εμείς και το 
μειώνουμε στη ζωή μας. Με αυτή τη λογική και 
με στόχο τη μείωση της χρήσης του πλαστικού 
ποτηριού, ξεκίνησε η πρωτοβουλία της εθελο-
ντικής μας ομάδας και δημιουργήθηκε το δί-
κτυο “Στο ποτήρι μου”, ώστε μία καθημερινή 
μας καλή συνήθεια να μας δίνει και χρηματικό 
όφελος.

Μέσω του δικτύου, ο καθένας μας μπορεί να 
συμβάλλει ώστε να έχουμε λιγότερο πλαστικό 
στις πόλεις και τις θάλασσές μας: πηγαίνοντας 
να πάρουμε το ρόφημά μας με το δικό μας 
επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι, κερδίζου-
με έκπτωση σε αυτό! Με μία απλή κίνηση όχι 
μόνο μειώνουμε το πλαστικό, αλλά έχουμε και 
κέρδος.

© Μariza Karydi  / Greenpeace
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Μαζί για μία 
δίκαιη αλιεία

275 
υποστηρικτές πήραν κουτί 
στη δεύτερη φάση

530 
υποστηρικτές πήραν κουτί 
συνολικά και στις δύο 
φάσεις

620
κουτιά θάλασσα 
ταξίδεψαν στην Αθήνα

“Ο λόγος που αγόρασα το κουτί για 4η 
φορά είναι για την υποστήριξη, για τους 
ψαράδες που παλεύουν μόνοι τους, για το 
φρέσκο ψάρι.”

Εύα Κυριακούλη, υποστηρίκτρια 

Μέσα από ένα κουτί γεμάτο θάλασσα, για 
δεύτερη χρονιά κάναμε άλλο ένα βήμα για 
να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας για 
ζωντανές θάλασσες. Και το 2018, η ενεργή 
σου συμμετοχή στο “Ένα κουτί θάλασσα” 
βοήθησε την προσπάθειά μας για μία δίκαιη 
αγορά ψαριών και θαλασσινών, που προ-
στατεύει το περιβάλλον, δίνει φωνή στους 
παράκτιους ψαράδες χαμηλής έντασης και 
σέβεται τους καταναλωτές.

Το “Ένα Κουτί Θάλασσα” ήταν η πρώτη προ-
σπάθεια για ένα εναλλακτικό επιχειρηματικό 
μοντέλο αλιείας. Το επόμενο βήμα είναι να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας με ανθρώπους, 
οργανώσεις και επιχειρήσεις που προσπα-
θούν ήδη να αλλάξουν το πώς παράγουμε 
και καταναλώνουμε την τροφή μας. Έτσι, 
δημοσιεύσαμε τον Οδηγό για μία Δίκαιη 
Αλιεία: ένα κάλεσμα σε ψαράδες, παράκτι-
ες κοινότητες, ιχθυαγορές, κυβερνήσεις και 
καταναλωτές να δημιουργήσουμε μαζί ένα 
δίκαιο επιχειρηματικό μοντέλο που ευεργετεί 
τη θαλάσσια ζωή, τους ψαράδες, την αγορά 
και το τραπέζι μας. Το πρόγραμμα αυτό υλο-
ποιείται και στην Ιταλία και την Ισπανία.

© Αlina Lefa / Greenpeace
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Η τροφή μας 
όπως πρέπει 
να είναι5

χωράφια 
διαθέσιμα

25
στρέμματα 
περίπου στο σύνολο

“Αυτή είναι μία από τις ωραιότερες μέρες 
μου το 2018. Όλα ξεκίνησαν με το κάλεσμα 
της ελληνικής ομάδας της Greenpeace να 
συμμετάσχω στην Παλαιοβράχα. Ένιω-
σα πως κάτι προσέφερα σήμερα, ένιωσα 
χρήσιμη. Αυτή είναι η πληρωμή μου.”

Lady Papaya, κατά κόσμον Νίκη Χάγια, 
δημοσιογράφος και δασκάλα yoga.

Η δική σου πολύτιμη στήριξη μας πήγε στην 
Παλαιοβράχα Φθιώτιδας και φέτος, όπου 
φτιάχνουμε ένα ζωντανό παράδειγμα για το 
πώς θα πρέπει να είναι η διατροφή μας και η 
ζωή μας. Εκεί, θέλουμε η τροφή μας να πα-
ράγεται με πρακτικές βιώσιμης γεωργίας, με 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου 
και τη συμμετοχή της κοινότητας.

Μετά την καλλιέργεια ντόπιας ποικιλίας φα-
σολιού, φακής και ρεβιθιού, συνεχίσαμε με 
ντομάτες! Φυτέψαμε με τα ίδια μας τα χέρια, 
μαζί με τους κατοίκους της περιοχής και την 
τοπική ΚΟΙΝΣΕΠ ένα στρέμμα από αυτές, 
μεγάλωσαν χωρίς χημικά φυτοφάρμακα 
και μετά από λίγους μήνες μας έδωσαν 2 
με 3 τόνους ντομάτας. Στη συνέχεια, η τοπι-
κή ΚΟΙΝΣΕΠ τις μετέτρεψε σε πεντανόστιμη 
σάλτσα. 

4
διαφορετικές 
καλλιέργειες

© Constantinos Stathias / Greenpeace
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Μαζί 
αλλάζουμε 
τον κόσμο

300
νέοι συμμετείχαν 
στην Ευρωπαϊκή 
Συνάντηση για την 
Κοινωνική και 
Περιβαλλοντική 
Δράση 

14
από αυτούς από 
διάφορα μέρη της 
Ελλάδας

Περισσότερες 
από 

20 
χώρες συμμετείχαν

“Με λίγη φαντασία και συνδυάζοντας 
στρατηγικές εντός και εκτός διαδικτύου, 
μπορείς να πετύχεις μία μεγάλη νίκη για 
την εκστρατεία σου!”

Guy Finkill, ακτιβιστής για το κλίμα

Σε μία εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το κλίμα απειλούνται όλο και περισσότε-
ρο, η ανάγκη να αναλάβουμε δράση γίνεται 
όλο και πιο άμεση. Χρειαζόμαστε μία μεγά-
λη, ισχυρή κοινότητα ενεργών πολιτών που 
θα υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και το περιβάλλον και θα φέρουν την 
αλλαγή.

Ευτυχώς, κάτι ξεκινάει στην Ευρώπη! Η αρχή 
έγινε στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση που δι-
οργανώσαμε με την οργάνωση Civil Rights 
Defenders στην Πολωνία. Νέοι άνθρωποι 
από περισσότερες από 20 χώρες, αντάλ-
λαξαν ιδέες, συζήτησαν για νέες συνεργα-
σίες και δράσεις, και μοιράστηκαν γνώσεις, 
εμπειρίες και το κοινό τους όραμα για έναν 
κόσμο δίκαιο και βιώσιμο. Η συνάντηση αυτή 
ήταν μόνο το πρώτο βήμα μίας μεγαλύτερης 
προσπάθειας. Τα επόμενα βήματα περιλαμ-
βάνουν ιστοσελίδες με εργαλεία δράσης, 
διαδικτυακά μαθήματα, εργαστήρια και συ-
ναντήσεις, και ήδη μπορείς να βρεις αρκετά 
στην ιστοσελίδα European Change Makers. 

© Greenpeace
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Η θάλασσά 
μας

Κοινή ενημερωτική 
εκστρατεία Greenpeace, 
ΣΚΑΪ, WWF διάρκειας 

2 
μήνες

42
ρεπορτάζ 
στην τηλεόραση

60
συνεντεύξεις 
στο ραδιόφωνο

“Η θάλασσά μας είναι η Ιστορία μας, η επι-
βίωσή μας, οι ορίζοντες και τα καλοκαίρια 
μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία 
αναδεικνύουμε τις ομορφιές της και τους 
κινδύνους από τη ρύπανση και την υπερα-
λίευση.”

Κατερίνα Χριστοφιλίδου, Δημοσιογράφος, 
ΣΚΑΪ τηλεόραση

Τι θα ήταν η χώρα μας χωρίς την καταγάλα-
νη θάλασσά μας; Σε μία κοινή προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης για τη θάλασσα και την 
προστασία της από την υπεραλίευση και 
τη ρύπανση, μαζί με το WWF και τον ΣΚΑΪ, 
πραγματοποιήσαμε μία δίμηνη ενημερωτική 
εκστρατεία, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε 
θάλασσες γεμάτες ζωή.

Μέσα από τις εκστρατείες μας, με τη συμ-
βολή επιστημόνων και άλλων φορέων 
ακούγοντας ταυτόχρονα ιστορίες από τους 
ψαράδες και άλλους επαγγελματίες που 
σχετίζονται με τη θάλασσα, είδαμε πώς να 
γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Μεταφέραμε έτσι σε 
ακόμα περισσότερους ανθρώπους το μήνυ-
μά μας: υπερασπιζόμαστε τη θάλασσα, γιατί 
μας προσφέρει το οξυγόνο που αναπνέου-
με, δίνει ζωή στο 80% των ζωντανών οργα-
νισμών, ρυθμίζει το κλίμα μας, εξασφαλίζει 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και είναι πηγή 
έμπνευσης και χαράς.

© Sergio Salazar / Greenpeace
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Η μόνη μας 
επιλογή
“Είναι αδικία να υποφέρουν οι πολί-
τες εξαιτίας δεκαετιών απληστίας και 
απάτης από τις εταιρείες, που γνωρί-
ζουν τις επιπτώσεις της χρήσης ορυ-
κτών καυσίμων στο κλίμα, αλλά δεν 
κάνουν τίποτα για αυτό.” 

Joanna Sustento, επιζήσασα του 
τυφώνα Haiyan και ακτιβίστρια 

Όλο και περισσότεροι πολίτες στον 
κόσμο ενωνόμαστε και απαιτούμε την 
προστασία μας, αλλά και των παιδιών 
μας, από τις κλιματικές αλλαγές. Στην 
Ολλανδία, οι πολίτες νίκησαν: μετά 
από μήνυσή τους, δικαστήριο διέτα-
ξε το κράτος να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων τουλάχιστον κατά 25% μέχρι 
το 2020. Στην Ελβετία, οι “Γυναίκες 
άνω των 60 για την Προστασία του 
Κλίματος” κατέθεσαν αγωγή εναντί-
ον του κράτους γιατί δεν προστατεύ-
ει τους πολίτες και τους νέους από 
την καταστροφή του κλίματος. Στην 
Γαλλία, δύο εκατομμύρια πολίτες συ-
νυπογράφουν μήνυση εναντίον της 
κυβέρνησης, ζητώντας άμεσα μέτρα 
για την αντιμετώπιση των κλιματικών 
αλλαγών. Η ωρα να υψώσουμε τις 
φωνές μας είναι τώρα, είναι δικαίωμα 
και υποχρέωσή μας.

Το ταξίδι 
δεν τελείωσε
“Για εμένα, αυτή η εμπειρία δείχνει 
γιατί πρέπει να σεβόμαστε τη φύση. 
Η κατάδυση στον βυθό και η κατα-
γραφή αυτών των πολύχρωμων ει-
δών είναι μία πάρα πολύ σημαντική 
αποστολή, για να αποδείξουμε τη 
σημασία του να προστατεύσουμε 
έναν μοναδικό ωκεανό που τρέφει 
τα περισσότερα είδη στην Ανταρκτι-
κή.”

Javier Bardem, ηθοποιός

Το 2018 δουλέψαμε μαζί για να προ-
στατέψουμε τον Ανταρκτικό Ωκεανό: 
ζητήσαμε να δημιουργήσουμε στην 
Ανταρκτική τη μεγαλύτερη θαλάσσια 
προστατευόμενη περιοχή στον κό-
σμο. Στην πολύμηνη εκστρατεία μας, 
αποδείξαμε τη μοναδικότητά της: 
ερευνήσαμε τον ανεξερεύνητο βυθό 
και την άγρια ζωή της. Τελικά, παρό-
λο που 22 κυβερνήσεις και σχεδόν 3 
εκατομμύρια άνθρωποι υποστήριξαν 
τη δημιουργία θαλάσσιου καταφυγίου 
στον Ανταρκτικό Ωκεανό, η Επιτροπή 
για την προστασία της Ανταρκτικής 
δεν έφτασε σε συμφωνία. Συνεχίζου-
με μέχρι να το καταφέρουμε!



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace © Nastasia Froloff / Greenpeace
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Η νίκη 
ήρθε!
“Χάρη σε σας, τους 1,3 εκατ. πολίτες 
που απαιτήσατε από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες να εγκαταλείψουν το 
βρώμικο φοινικέλαιο, μπορέσαμε να 
κάνουμε την Wilmar, τη μεγαλύτερη 
εταιρεία εμπορίας φοινικελαίου, να 
αναλάβει δράση.” 

Annisa Rahmawati, 
γραφείο Greenpeace Ινδονησίας

Αποκαλύψαμε ότι η Wilmar, η μεγαλύ-
τερη εταιρεία εμπορίας φοινικέλαιου, 
που προμηθεύει πολλές μεγάλες εται-
ρείες όπως τη Mondelez, γνωστή από 
τα μπισκότα Oreo, παίρνει το φοινικέ-
λαιό της από βρώμικους προμηθευ-
τές. Μαζί με 1,3 εκατομμύρια πολίτες 
σε όλο τον κόσμο, με καλλιτεχνικές 
δράσεις και ειρηνικές διαμαρτυρίες, 
καταφέραμε μία σημαντική νίκη! Η 
εταιρία δεσμεύτηκε ότι δεν θα παίρ-
νει φοινικέλαιο από προμηθευτές που 
καταστρέφουν το σπίτι των ουρακο-
τάγκων. Πλεόν θα παρακολουθούμε 
στενά ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα 
πραγματοποιήσει τις δεσμεύσεις της!

Ήταν μόνο 
η αρχή
“Οι υπερασπιστές του υφάλου του 
Αμαζονίου έκαναν κάτι που φαινό-
ταν αδύνατον: νίκησαν μία από τις 
πιο ισχυρές εταιρείες στον κόσμο. 
Μαζί με επιστήμονες, τοπικές κοινό-
τητες, με τη δύναμή μας και την αγά-
πη μας για αυτόν τον θησαυρό της 
φύσης, αποδείξαμε ότι τίποτα δεν 
είναι αδύνατον.”

Diego Gonzaga, διεθνές 
γραφείο Greenpeace 

Η εταιρεία Total προσπαθεί εδώ και 
χρόνια να πάρει άδεια εξόρυξης πε-
τρελαίου πολύ κοντά στον Κοραλλιο-
γενή Ύφαλο του Αμαζονίου. Μετά από 
προσωρινές αρνήσεις του Ινστιτούτου 
Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Φυ-
σικών Πόρων της Βραζιλίας, τα κατα-
φέραμε: το Ινστιτούτο αρνήθηκε ορι-
στικά την άδεια εξόρυξης στην Total! 
Χάρη σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους 
που είπαν ΟΧΙ μαζί μας, στείλαμε ένα 
δυνατό μήνυμα: αυτή είναι μόνο η 
αρχή. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο 
Ύφαλος να προστατευτεί πλήρως από 
τις εξορύξεις. 



© Bernd Lauter  / Greenpeace © Tomas Halasz / Greenpeace
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Μαζικό 
& δυνατό 
“ΌΧΙ”
“Αυτή η διαμαρτυρία δείχνει στη 
γερμανική κυβέρνηση ότι πρέπει να 
βγει από το αδιέξοδο μίας κλιμα-
τικής πολιτικής που δεν μείωσε τις 
εκπομπές διοξειδίου. Έχει όμως και 
στόχο να δείξει στις κυβερνήσεις ότι 
το κίνημα υπέρ του κλίματος όλο και 
μεγαλώνει και απαιτεί το τέλος των 
ορυκτών καυσίμων.”

Martin Kaiser, γερμανικό 
γραφείο Greenpeace 

Το δάσος Hambach στη Γερμανία, 
ένα από τα τελευταία αρχαία δάση 
της Ευρώπης, κινδυνεύει. Η γερμανική 
εταιρεία ενέργειας RWE θέλει να επε-
κτείνει τα ορυχεία λιγνίτη κοντά στην 
περιοχή, αποψιλώνοντας το δάσος. 
Όμως, η δύναμη του κόσμου στα-
μάτησε την εταιρεία. Οι μαζικές δια-
μαρτυρίες περισσότερων από 50.000 
πολιτών είχαν αποτέλεσμα, αφού το 
γερμανικό δικαστήριο απαγόρευσε 
την επέμβαση στο δάσος για έναν 
χρόνο. Το πρώτο βήμα έγινε, ώρα να 
πούμε οριστικά αντίο στον λιγνίτη και 
τα ορυκτά καύσιμα! 

Αλλάζουμε 
τη διατροφή 
μας
“Πολλοί πιστεύουν ότι τα ζωικά προ-
ϊόντα, όπως το κρέας και το γάλα, 
είναι βασικά κομμάτια μίας υγιεινής 
διατροφής. Η αλήθεια όμως είναι ότι 
μπορούμε να αποκτήσουμε όλα τα 
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται 
ο οργανισμός μας και χωρίς αυτά!”

Heather Russell, διαιτολόγος, μέλος του 
Vegan Society 

Η μείωση της κατανάλωσης κρέατος, 
γαλακτοκομικών και αλλαντικών έχει 
πολύ σημαντικά οφέλη για την υγεία 
μας και ταυτόχρονα ωφελεί τον πλανή-
τη μας. Όλοι κερδίζουν και αυτό αξίζει 
να το γιορτάζουμε! Αυτό κάναμε στην 
Παγκόσμια Εβδομάδα Χωρίς Κρέας: 
επιλέξαμε μία υγιεινή διατροφή και 
έναν υγιή πλανήτη, αφού υπάρχουν 
πολλές τροφές που μας προσφέρουν 
ό,τι χρειαζόμαστε. Ήδη, πολίτες, δή-
μοι και πόλεις υιοθετούν διατροφή με 
περισσότερα φρούτα και λαχανικά και 
λιγότερο κρέας, και η τάση εξαπλώνε-
ται όλο και πιο γρήγορα!



30
-3

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σε περίπτωση που τα συνολικά έξοδα μίας χρονιάς είναι περισσότερα από τα έσοδα, η διαφορά αυτή 

(έλλειμμα) καλύπτεται από το αποθεματικό μας, που δημιουργείται σε έτη με πλεονασματικό οικονομικό 

αποτέλεσμα (όπως το 2017 και 2016), ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και η 

συνέχεια του έργου μας. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε πάρει τη στρατηγική απόφαση 

να εντείνουμε κάθε χρόνο τις δραστηριότητές 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 τη 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

Το ποσό των 961.653,00 €  (περίπου το 70%) 
προήλθε από τους ήδη υπάρχοντες υποστηρικτές 

Το ποσό των 23.486,00 € (2%) προήλθε από την αγορά
αναμνηστικών ειδών της οργάνωσης και τη συμμετοχή 
του κοινού σε εκδηλώσεις της οργάνωσης.     

Το ποσό των 256.022,00 € (19%) προήλθε από τους 
υποστηρικτές που υποστήριξαν την οργάνωση για πρώτη 
φορά μέσα στο 2018.

Το ποσό των 28.000,00 € (2%) προήλθε απο το ZEF Ethical 
Finance (Κροατικό Συνεταιριστικό χρηματοδοτικό σχήμα για 
αειφόρες και ηθικές επενδύσεις) 

Η διεθνής Greenpeace ενίσχυσε τις εκστρατείες 
του ελληνικού γραφείου με 101.330,00 € (7%) 

Εκστρατείες & Ενημέρωση 972.368,20 € 

Διοικητικά Έξοδα 51.949,20 €

Λειτουργία κτηρίου & Υποδομές 63.506,00€

Έξοδα υποστηρικτών 460.466,60€ 

Συ
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λικ
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οδα 2018:  1.370.491,00 €
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