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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σύνολο των φυτικών και 

ζωικών οργανισμών . Είναι ο χώρος όπου γεννιέται, 

αναπτύσσεται και πεθαίνει ο άνθρωπος , γι’ αυτό είναι 

χρέος μας να το προστατέψουμε.  

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ GREENPEACE 

    Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το 1970 μετά από πρωτοβουλία των 

Jim Bohlen, Irving Stowe και Paul Cote ιδρύθηκε η επιτροπή «Μην ταράζετε τα 

νερά» (Don’t make a wave) με έδρα το Βανκούβερ του Καναδά. Μοναδικός της 

σκοπός ήταν να οδηγήσει ένα μικρό σκάφος με δώδεκα άτομα μέσα στη ζώνη 

των πυρηνικών δοκιμών που πραγματοποίησαν οι Η.Π.Α. στην περιοχή 

Amchitka της Αλάσκας. Οι ακτιβιστές δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις 

δοκιμές και συνελήφθησαν, αλλά το τολμηρό εγχείρημα τους έγινε γνωστό σε 

ολόκληρο τον πλανήτη, αναγκάζοντας τις αμερικανικές αρχές να τους 

απελευθερώσουν και να σταματήσουν τις πυρηνικές δοκιμές σ’αυτήν την 

περιοχή.  

     Το 1971 πλέον, ιδρύθηκε η Greenpeace, μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική 

περιβαλλοντική οργάνωση. Το όνομα αυτό επιλέχθηκε από τα μέλη της 

οργάνωσης, καθώς εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό της, δηλαδή τη  δημιουργία 

ενός πράσινου και ειρηνικού κόσμου. Όμως οι λέξεις green (πράσινο) και peace 

(ειρήνη) δεν χωρούσαν στην πρώτη κονκάρδα που σχεδιάστηκε και έτσι 

γεννήθηκε το όνομα «Greenpeace» ως μια λέξη. Η καταπολέμηση της βίας, η 

άμεση δράση και ανεξαρτησία από κόμματα, κυβερνήσεις και οικονομικά 

συμφέροντα είναι η αρχές της οργάνωσης στον αγώνα για νερό και τροφή χωρίς 

τοξικές ουσίες και μεταλλαγμένα, για κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη  ζωής αντί 
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να την καταστρέφει, για θάλασσες και δάση πλούσια σε ζωή, για έναν κόσμο, 

όπου ο πυρηνικός εφιάλτης θα ανήκει οριστικά στο παρελθόν. 

     Το 1979 τα γραφεία της Greenpeace στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην 

Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία και στις 

Η.Π.Α. συνέπραξαν για τη δημιουργία του «Greenpeace International» της 

διεθνούς οργάνωσης. Από το Μάιο του 1989 το διεθνές γραφείο είναι 

εγκατεστημένο στο Άμστερνταμ. Η  Greenpeace έχει εθνικά γραφεία σε 

σαράντα δύο χώρες ( ουσιαστικά έχει σε τριάντα οχτώ χώρες και σε άλλες 

τέσσερις χώρες που δεν είναι δημοκρατικές υπάρχουν ομάδες που 

συντηρούνται οικονομικά από τη Greenpeace International το  καθένα 

οικονομικά ανεξάρτητα από το άλλο. Η Greenpeace International εκτός από 

τις ομάδες στις χώρες εθνικά γραφεία, είναι υπεύθυνη για το στόλο της 

οργάνωσης που αποτελείται από τρία πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι το 

ιστορικό Rainbow Warrior. Τα άλλα δύο Esperanza και το Arctic Sunrise. 

                             

Arctic Sunrise                                                          Esperanza 

 

 

 Rainbow Warrior  

 

      Η Greenpeace χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από τις συνδρομές των 

τριών εκατομμυρίων υποστηρικτών της σε εκατόν πενήντα οχτώ χώρες 
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γεγονός που την κάνει ανεξάρτητη από οποιοδήποτε παράγοντα ( 

κυβερνήσεις, οργανισμούς, εταιρείες κ.α.). Σε μικρότερο βαθμό η Greenpeace 

εισπράττει έσοδα από τις πωλήσεις ειδών όπως μπλούζες, βιβλία και 

κονκάρδες. 

     Από την αρχή της ιστορίας της η Greenpeace βρέθηκε αντιμέτωπη με 

κυβερνήσεις,  πολυεθνικές εταιρείες-κολοσσούς, τεράστια οικονομικά αλλά 

και πολιτικά συμφέροντα. Παρόλα αυτά, κατάφερε να σημειώσει πολλές και 

σημαντικές νίκες για το περιβάλλον, οι οποίες είναι οι εξής:  

 Οι Η.Π.Α. σταματούν τις πυρηνικές δοκιμές στην Αλάσκα. 

 Κηρύττεται διεθνές μορατόριουμ για την εμπορική φαλαινοθηρία. 

 Απαγορεύεται κάθε βιομηχανική εκμετάλλευση της Ανταρκτικής ως το 
2041. 

 Απαγορεύεται διεθνώς η καύση αποβλήτων στη θάλασσα. 

 Απαγορεύει οριστικά τη πόντιση ραδιενεργών και βιομηχανικών 
αποβλήτων στη θάλασσα. 

 Αποφασίζεται η οριστική της πόντισης εξεδρών πετρελαίου στον 
Ατλαντικό. 

 Η Γαλλία σταματά οριστικά τις πυρηνικές δοκιμές. 

 Τα Ηνωμένα Έθνη απονέμουν το Βραβείο Όζοντος στην Greenpeace 
για την προώθηση των «πράσινων ψυγείων», (Greenfreeze), που δεν 
καταστρέφουν το όζον και δεν απειλούν το κλίμα της γης. 

 Απαγορεύονται τα αφρόδιχτα, ένα από τα καταστροφικά αλιευτικά 
εργαλεία. 

 Υπογράφεται το πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, το οποίο βάζει 
διεθνείς φραγμούς στο εμπόριο μεταλλαγμένων οργανισμών. 

 Καταργούνται οι πιο επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις(γνωστές και ως 
POPs). 

 Υπογράφεται το πρωτόκολλο του Κιότο που θέτει διεθνή όρια στις 
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για την αποτροπή των 
κλιματικών αλλαγών. 

 Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που ανακηρύσσεται 
«Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα». 

 Αρχίζει η μεταφορά των επικίνδυνων τοξικών από τις εγκαταστάσεις 
της βιομηχανίας «ΔΙΑΝΑ» στη Θεσσαλονίκη. 
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Η σημασία της υποστήριξής σου    

        

Η αποκλειστική πηγή των εσόδων της Greenpeace είστε εσείς, οι απλοί και 

ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Αυτή η στάση είναι μια συνειδητή επιλογή που 

εξασφαλίζει, ότι μπορεί να δράσει χωρίς περιορισμούς και δεύτερες σκέψεις. 

Η ουσία αυτής της οργάνωσης  κρύβεται ακριβώς εκεί στην αδιαπραγμάτευτη 

ανεξαρτησία της δράσης της, στη δυνατότητα να δράσει ενάντια στα κέντρα 

αποφάσεων, όσο δύσκολο και αν φαντάζει αυτό. Η Greenpeace κάθε χρόνο 

παίρνει την απόφαση τα οικονομικά της οργάνωσης να ελέγχονται από 

ορκωτούς λογιστές και να δημοσιεύονται στους υποστηρικτές της, μέσω του 

ενημερωτικού τεύχους και της ιστοσελίδα της. Ο οικονομικός απολογισμός 

της του 2010: 

 

 

Έξοδα εκστρατειών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243.000  €

212.130,77 €

150.342,28 €

136.248,11 €

Διεθνής δράσεις

Κλιματικές αλλαγές

Μεταλλγμένα

Θαλλάσια οικολογία
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Προτάσεις της Greenpeace για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο έργο της για 

την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη:  

 Αντιρρυπαντική τεχνολογία 

 Ανακύκλωση σκουπιδιών 

 Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων 

 Βιοεπιστημονικές γεωργικές μέθοδοι 

 Εναλλακτικές μορφές ενέργειας: ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική και 
γεωθερμική 

 Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, αυστηρές ποινές σε 
όσους ρυπαίνουν και μολύνουν το περιβάλλον 

 Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων 

 Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

 Αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως με νέους 
λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης 

 Χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης: λεωφορεία, τρένο, μέτρο, 
τρόλεϊ, ποδήλατο περπάτημα κ.τ.λ. 

 Χρήση απορρυπαντικών που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα    
 

 

Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει κάθε εθελοντής 

   Η Greenpeace δεν κάνει διακρίσεις σε φύλο, θρήσκευμα ή καταγωγή κατά 

την επιλογή των ατόμων που θα εργαστούν. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να 

κατέχει: 

 περιβαλλοντική ευαισθησία 

 άνεση επικοινωνίας 

 ομαδικό πνεύμα 

 επαγγελματισμό 

 πάθος για τη σωτηρία του πλανήτη 

 Πρέπει να είσαι άνω των 18 
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Ως εθελοντής μπορείς να βοηθήσεις 
 

 Στο γραφείο από μία φορά την εβδομάδα έως μερικές φορές το μήνα, 
βοηθώντας διάφορα τμήματα της Greenpeace 
 

 Στη γειτονιά σου, βοηθώντας στην συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις 
της Greenpeace, συγκεντρώνοντας διαφορετικές ιδέες  κ’ απόψεις 
σχετικά με το έργο της  

 Στην οργάνωση μιας εκστρατείας που προϋποθέτει αρκετή διαδικασία 
όπως κατασκευή πανό, εύρεση μηνυμάτων με εύστοχο  περιεχόμενο 

 Στην οργάνωση εκθέσεων, συναυλιών και εκδηλώσεων όπου λαμβάνει 
μέρος και Greenpeace  

 

Λεξιλογικά 

Ακτιβιστές: 

Ακτιβιστής είναι ο ενεργός πολίτης που ενδιαφέρεται για όλα τα πολιτικά, 

κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά ζητήματα με άποψη και δράση. 

Αφρόδιχτα: 

Αφρόδιχτα – Τα τείχη του θανάτου 

Τα αφρόδιχτα, ή αλλιώς τα τείχη του θανάτου, συνεχίζουν να απειλούν το 

περιβάλλον της Μεσογείου.  Η πολυετής δράση της Greenpeace  συνέβαλε 

στην απαγόρευση των αφρόδιχτων από την Ε.Ε το 2002, όµως παρά τα 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που έχουν δαπανηθεί σε προγράµµατα 

απόσυρσής τους,  συνεχίζουν να τα χρησιµοποιούν στην Ιταλία και τη Γαλλία.  

Μάλιστα,  σε πολλές περιπτώσεις,  τα δίχτυα πουλήθηκαν σε ψαράδες εκτός 

της Ε.Ε µε αποτέλεσµα να έχει εξαπλωθεί η χρήση τους σε πολλές άλλες 

χώρες. 

Μορατόριουμ: 

Ο κανονισμός για το κυνήγι των φαλαινών 

Πηγές: 

http://www.greenpeace.org/greece/el/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/greece/el/
http://el.wikipedia.org/wiki/Greenpeace

