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• Επανειληµµένα κατά το παρελθόν, οι συγκεκριµένες περιβαλλοντικές οργανώσεις, τόσο 
προεκλογικά όσο και µετεκλογικά, έχουν απευθύνει επί µέρους ή συνολική κριτική στις 
εκάστοτε κυβερνήσεις σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Άλλωστε, ο ρόλος 
των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) περιλαµβάνει την άσκηση εποικοδοµητικής 
κριτικής στα κακώς κείµενα και επικρότηση κάθε θετικής πολιτικής πρωτοβουλίας. 
• Όπως κατέστη σαφές ευθύς εξαρχής, η αποτίµηση των οκτώ περιβαλλοντικών 
οργανώσεων στηρίζεται αποκλειστικά στις προεκλογικές εξαγγελίες της σηµερινής 
κυβέρνησης για το περιβάλλον. Τα σηµεία που θίχτηκαν ενέχουν σαφή ευθύνη της 
παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και δεν επιρρίπτονται ευθύνες για την όντως 
αρνητική κληρονοµιά που παρέλαβε. Όσο για γενικόλογες δηλώσεις του τύπου “γίνονται 
βήµατα προόδου”, τέτοια βήµατα δυστυχώς δεν τα είδαµε, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που 
εκθέτουν τη χώρα µας διεθνώς όπως η µη καταβολή της δεσµευµένης οικονοµικής 
στήριξης προς το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που είχε ως αποτέλεσµα την 
προσωρινή παύση της λειτουργίας του. Οποιαδήποτε σχόλια για συγκεκριµένα θέµατα 
στην κριτική µας θα ήταν καλοδεχούµενα, σε αντίθεση µε γενικόλογες διατυπώσεις που 
αφήνουν σαφή υπονοούµενα.  
• Η στάση των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι καλοπροαίρετη και ειλικρινής, όπως 
εξίσου ειλικρινής είναι και η ικανοποίησή µας για τα θετικά βήµατα (θέση της χώρας για τα 
µεταλλαγµένα και εξαγγελία ίδρυσης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου) που αναγνωρίζουµε ότι 
έγιναν σε συγκεκριµένους τοµείς. ∆υστυχώς αυτά αδυνατούν να ισοσκελίσουν τις 
υποσχέσεις που δεν εκπληρώθηκαν. Κατανοούµε ότι δεν µπορούν προβλήµατα 
δεκαετιών να λυθούν σε ένα χρόνο, όµως δεν είδαµε συγκεκριµένα βήµατα που να 
αποδεικνύουν την πρόοδο προς την τήρηση των υποσχέσεων.  
• Η απόπειρα να χρεωθεί στις οργανώσεις «πολιτική σκοπιµότητα» απαντάται µε τον 
καλύτερο τρόπο µέσα από την πολυετή ανεξάρτητη δράση των οργανώσεών µας, 
ανεξαρτήτως της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Θυµίζουµε πως παρόµοιες 
κατηγορίες έχουµε δεχθεί κατά το παρελθόν από Υπουργούς της προηγούµενης πολιτικής 
ηγεσίας της χώρας για κοινές δράσεις µας (όπως αυτή για τον Σχοινιά και τον Αχελώο). 
• Οποιεσδήποτε κατηγορίες ή υπονοούµενα για πολιτική σκοπιµότητα των οργανώσεων 
από οποιαδήποτε πολιτική παράταξη και αν προέρχονται θεωρούµε πως πηγάζουν από 
ελλιπή κατανόηση της ταυτότητας και του ρόλου των φύσει και θέσει κοµµατικά 
ανεξάρτητων περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
• ∆εδοµένου ότι είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους δώδεκα µήνες που ο Υπουργός 
ΠΕΧΩ∆Ε απαντάει σε θέσεις των οκτώ περιβαλλοντικών οργανώσεων, ελπίζουµε ότι η 
συνεργασία την οποία επιδιώκει ο Υπουργός θα επεκταθεί και πέραν της συγκεκριµένης 
ανακοίνωσης. Οφείλουµε όµως να θυµίσουµε πως οι οργανώσεις µας έχουν καταθέσει 
στον Υπουργό πληθώρα εκθέσεων και προτάσεων κατά τον τελευταίο χρόνο, στις οποίες 
δυστυχώς δεν έλαβαν καµία απολύτως απάντηση. 

 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace, WWF Ελλάς, Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης, Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, MΟm και ΑΡΧΕΛΩΝ θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, ώστε το 
περιβάλλον να αποτελέσει επιτέλους πολιτική προτεραιότητα.  
  

Με αφορµή την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες 16 Μαρτίου ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. 
Γιώργος Σουφλιάς, σε απάντηση της προχθεσινής συνέντευξης τύπου των οκτώ 
περιβαλλοντικών οργανώσεων µε θέµα την αποτίµηση για το περιβάλλον του πρώτου 
χρόνου της Κυβέρνησης, θέλουµε να κάνουµε ορισµένες διευκρινίσεις: 


