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Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, 

ζαο απνζηέιινπκε ην παξαθάησ Δειηίν Τύπνπ 

 

 

 

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 

Απόπεηξα ρεηξαγώγεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Ειιάδα: Τν Αξρηπέιαγνο 

παίξλεη ζέζε 
 

 

 

Έπεηηα από πνιιά ρξόληα παξαηεηακέλεο ζησπήο, από πεξηβαιινληηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο 

θνξείο (ρσξίο ηε δηθή καο εμαίξεζε) θαη ΜΜΕ γηα ην νηθνινγηθό παλεγύξη πνπ έρεη ζηεζεί 

ζηελ Ειιάδα, ζηηο πιάηεο ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ θαη ησλ ακέηξεησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ, ην Αξρηπέιαγνο, Ι.Θ.Α.Π.Ε.Α, παίξλεη ζέζε. 

Ο ηξόπνο πνπ ρεηξαγσγνύληαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηελ Ειιάδα απνηειεί έλα 

ηεξάζηην ζέκα, πνπ παξακέλεη γηα ρξόληα ζην ζθνηάδη. 

Έλα ζθνηάδη, ην νπνίν ζπληζηά θαηαθύγην ειηηίζηηθεο θαη ινκπίζηηθεο δσήο, όπνπ ζπλαληάηαη 

ε αθξόθξεκα ηνπ «επηρεηξείλ» ηνπ ηόπνπ κε ηνπο «επίζεκνπο» θξνπξνύο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηε ρώξα καο, γηα ηε λνκή ηεο πίηαο κε πξόζρεκα ηελ αθύπληζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο. 

Σπγθεθξηκέλα γεγνλόηα ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν έρνπλ δείμεη όηη ζηε ζέζε κεγάισλ εηαηξεηώλ, 

πνπ ζίρηεθαλ από ηελ μεθάζαξε ζηάζε ηνπ Αξρηπειάγνπο ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, έρνπλ 

κπεη πιένλ νη απνδέθηεο ησλ ρνξεγηώλ ηνπο. Ό, ηη δελ θαηάθεξαλ κε εμώδηθα, αλάινγνπ ηύπνπ 

δηθαητθέο απεηιέο θαη εθθνβηζκνύο, επειπηζηνύλ λα πεηύρνπλ κέζσ ησλ πνιπδηαθεκηδόκελσλ 

πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ, σο δνύξεηνη ίππνη επηδηώθνπλ λα πλίμνπλ θάζε θσλή πνπ 

εθθξάδεη κία νπζηαζηηθή ζέζε ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο ρώξαο 



Οη ππνςίεο καο πιένλ απέθηεζαλ θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα νπνία θαηαδεηθλύνπλ ηε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απηώλ ησλ νξγαλώζεσλ λα πιήμνπλ ην Αξρηπέιαγνο, κία Οξγάλσζε 

πνπ ζηέθεηαη δίπια ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, βξίζθεηαη ρεηκώλα – θαινθαίξη ζην πεδίν, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ππό πνιύ αληίμνεο ζπλζήθεο, θαη επηδηώθεη κε επηζηεκνληθή εξγαζία θαη 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Όκσο, εθηόο από ην Αξρηπέιαγνο, πιήηηνληαη θηλήζεηο πνιηηώλ, θαζώο θαη άιινη 

πεξηθεξεηαθνί πεξηβαιινληηθνί θνξείο πνπ αγσλίδνληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά 

ηνπηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  

 

Γηλόκαζηε ινηπόλ, νη ελνριεηηθνί ηεο ππόζεζεο θαη απνθαζίδνπκε λα κηιήζνπκε γηα ηα 

«golden boys» ηεο νηθνινγίαο ζηελ Ειιάδα, γηα ην αδηάθνπν αιηζβεξίζη ηνπο κε θάζε ινγήο 

επηρεηξήζεηο πνπ άκεζα ή έκκεζα επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη γηα ην ζύζηεκα πνπ 

ζπληεξεί απηή ηε ζρέζε. 

 

Ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα εληζρύεη ηα ζεκέιηα ηνπ κε ην ρηίζηκν ελόο 

πξάζηλνπ εηαηξηθνύ πξνθίι, ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ θνιπκβήζξα ηνπ Σηισάκ γηα όιεο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο δεκίεο πνπ πξνθαιεί ε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ησλ πξντόλησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ, θεξόκελσλ σο «πξάζηλσλ», επηρεηξήζεσλ θαη πνιπεζληθώλ. 

Ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ επηρεηξεί λα απνκνλώζεη νξγαλώζεηο θαη θηλήζεηο πνιηηώλ, πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ θεξδνθόξν ζρέζε ή πνπ αληηηίζεληαη ζε απηήλ. 

Ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ ζην ζθνηάδη ιαζπνινγεί θαη ζην θσο επηιέγεη ηε ζησπή, θνξώληαο ην 

όκνξθν πεξηβαιινληηθό ηνπ θνζηνύκη. 

Ελόο ζπζηήκαηνο πνπ θαθνδηαρεηξίδεηαη ηεξάζηηα πνζά από επξσπατθά θη εζληθά 

πξνγξάκκαηα, ρσξίο λα έρεη θέξεη θαλέλα νπζηαζηηθό απνηέιεζκα ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Ελόο ζπζηήκαηνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επί ηεο νπζίαο κόλν όηαλ ην επηηάζζνπλ ιόγνη 

πξνβνιήο θαη όηαλ δελ ζίγνληαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ ρνξεγώλ. 

Ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ ην ζηεξίδνπλ θαη κηθξόηεξεο αζηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο - 

«δνξπθόξνη», γηα ιόγνπο πνπ επηηάζζεη ην ρνξεγηθό παθέην, αιιά θαη επεηδή είλαη απνιύησο 

απαξαίηεηνη γηα λα δηαηεξεζεί ν αδηάηξεηνο ραξαθηήξαο ηνπ. 

Ελόο ζπζηήκαηνο πνπ επηιέγεη ηε ζησπή, όηαλ ε ρώξα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη όηαλ αγλννύληαη ή αθόκα πεξηζζόηεξν ηξνκνθξαηνύληαη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο ηόικεζαλ λα απαηηήζνπλ ζεβαζκό γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ηόπνπ 

ηνπο θαη λα δηαθπιάμνπλ ηελ επηβίσζε απηώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 

Σε έλα ηέηνην ζύζηεκα, πνπ θαζεκεξηλά γηγαληώλεηαη θαη πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα ηηο 

κεγάιεο ζπκθσλίεο ζε έξγα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο, κε ζύκα γηα άιιε κηα θνξά ην πεξηβάιινλ, 

ην Αξρηπέιαγνο ζηέθεηαη απέλαληη θαη επηδεηά ηελ θάζαξζε ηνπ ηνπίνπ. 



Σε απηό ην θνπάδη, επηιέγνπκε λα είκαζηε ην καύξν πξόβαην. Σε απηή ηε ζησπή, απαληάκε κε 

ζόξπβν.  

Όζν θαη αλ πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ γηα ην αληίζεην, ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαηξεηώλ απηώλ 

θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ καξηνλεηηώλ ηνπο είλαη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη απνθιίλνληα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Γηα όζνπο πηζηεύνπλ όηη ε ζθέςε ηνπο είλαη ε θσλή καο, ηνπο θαινύκε ζε θνηλή πνξεία.  

Γηα όζνπο ζίρηεθαλ από ηα ιόγηα καο, έπεηαη θαη ζπλέρεηα… 

 

 

Για ηο Αρτιπέλαγος, Ι.ΘΑ.Π.Ε.Α, 

Η ερεσνηηική & επιζηημονική ομάδα 

 


