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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου (Friends of the Earth Cyprus) είναι μία περιβαλλοντική, μη-κυβερνητική και μη-
κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Λεμεσό. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1980 και από τότε αγωνίζεται για μία
σειρά από τοπικά, εθνικά, περιφερειακά (Μεσογειακά και Ευρωπαϊκά) και παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.
Στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της προώθησης περιβαλλοντικά βιώσιμων και κοινωνικά
δίκαιων πολιτικών. Οι Φίλοι της Γης Κύπρου είναι εγκεκριμένο «Σωματείο» (“Association”) από τον Έφορο
Σωματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και αναγνωρισμένο «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα» (“Charity”)
από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σήμερα, η οργάνωση αριθμεί περίπου 250 μέλη σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ το 2008 δημιουργήθηκε το τμήμα
Νέοι Φίλοι της Γης Κύπρου (Young Friends of the Earth Cyprus), μία άτυπη ομάδα που αποτελείται από
δεκάδες νέους ανθρώπους, οι οποίοι ανησυχούν για το μέλλον του πλανήτη μας και αγωνίζονται ενεργά για την
προστασία του.
Οι Φίλοι της Γης Κύπρου είναι επίσης «Πλήρες Μέλος» (“Full Member”) της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ ΜΚΟ), του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (European
Environmental Bureau, EEB), του Δικτύου Φίλοι της Γης Ευρώπης (Friends of the Earth Europe, FoEE) και
του Διεθνούς Δικτύου Φίλοι της Γης (Friends of the Earth International, FoEI)

Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης (Friends of the Earth Europe) αγωνίζονται για βιώσιμες και δίκαιες κοινωνίες, μέσω
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης ενώνουν 30 οργανώσεις μέλη με χιλιάδες τοπικές ομάδες δράσης και αποτελούν
περιφερειακό μέλος στο Διεθνές Δίκτυο Φίλοι της Γης.
Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα περιβαλλοντικών οργανώσεων σε ολόκληρη την
Ευρώπη, το οποίο αγωνίζεται για βιώσιμες πολιτικές προς όφελος του πλανήτη, της ανθρωπότητας και του
κοινού μας μέλλοντος. Μας ενώνει η κοινή μας επιδίωξη για ισχυρό και μαζικό ακτιβισμό, καθώς επίσης και η
αποτελεσματικότητα της δράσης μας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.foeeurope.org

Το Διεθνές Δίκτυο Φίλοι της Γης (Friends of the Earth International) δημιουργήθηκε το 1971 και σήμερα
αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Διεθνές Δίκτυο Φίλοι
της Γης αριθμεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές, καθώς επίσης και 76 οργανώσεις
μέλη και 5 χιλιάδες τοπικές ομάδες δράσης, έχοντας παρουσία σε 76 διαφορετικές χώρες και κάθε
ήπειρο.
Αγωνιζόμαστε για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων παγκόσμιων περιβαλλοντικών και κοινωνικών
προβλημάτων, μέσω της αμφισβήτησης του υφιστάμενου μοντέλου οικονομικής παγκοσμιοποίησης και των
καθιερωμένων επιχειρηματικών πρακτικών, καθώς επίσης και της προώθησης βιώσιμων λύσεων, οι οποίες θα
συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία μίας δίκαιης κοινωνίας.
Όραμα μας είναι ένας βιώσιμος, δίκαιος και ειρηνικός κόσμος, αποτελούμενος από κοινωνίες που ζουν σε
αρμονία με τη φύση. Οραματιζόμαστε μία κοινωνία αλληλοεξαρτώμενων ανθρώπων, οι οποίοι θα ζουν με
αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και αυτοεκπλήρωση, όπου η ισότητα θα έχει επιτευχθεί και τα ανθρώπινα δικαιώματα
θα έχουν διασφαλιστεί. Αυτή θα είναι μια κοινωνία που θα κτιστεί με βάση την κυριαρχία και τη συμμετοχή των
λαών. Θα ιδρυθεί με κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, με ισότητα των φύλων και θα είναι
απαλλαγμένη από όλες τις μορφές κυριαρχίας και εκμετάλλευσης, όπως ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός, η
αχαλίνωτη παγκοσμιοποίηση, η νέο-αποικιοκρατία και ο μιλιταρισμός. Πιστεύουμε πως η επίτευξη αυτού του
οράματος θα έχει ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.foei.org

1. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
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Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αγαπητά  μέλη, αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη μας χαρά σας παραδίδουμε τον ετήσιο απολογισμό της οργάνωσής Φίλοι της Γης
Κύπρου για το έτος 2011. Σε συνέχεια των προσπαθειών της οργάνωσης για ενδυνάμωση
της φωνής των ευαισθητοποιημένων κύπριων πολιτών και με τη συνεχή στήριξη και βοήθειά
σας, έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε τις δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος και να ασκήσουμε
πολιτική πίεση σε πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία έχουν αντίκτυπο στη ζωή
και την υγεία όλων μας. Με την στήριξη του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικτύου των Φίλων
της Γης, και σε στενή επαφή και συνεργασία με άλλες διεθνείς αλλά και τοπικές

περιβαλλοντικές οργανώσεις υψώσαμε τη φωνή μας για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, την
πάταξη της παράνομης και μη επιλεκτικής μεθόδου σύλληψης και θανάτωσης άγριων πτηνών, την προστασία
πράσινων δημόσιων χώρων στις πόλεις αλλά και την προστασία της υγείας του καταναλωτή μέσα από την πίεση
για απαγόρευση εμπορίας ζωοτροφών επιμολυσμένων με ΓΤΟ αλλά και το πάγωμα της αδειοδότησης
μεταλλαγμένων καλλιεργειών στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην χώρα μας.

Παράλληλα, εργαστήκαμε για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου, της απαράμιλλης ομορφιάς και πολιτιστικής
κληρονομιάς της πατρίδας μας και συνεχίσαμε τις προσπάθειες ενημέρωσης των συμπολιτών μας για ζητήματα
που αφορούν τη καθαριότητα, την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας οικιακού επιπέδου. Πέραν αυτών εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για τις βραχυπρόθεσμες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εξόρυξη φυσικού αερίου στην θαλάσσια ζώνη
του νησιού μας αλλά και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που θα επιφέρει η δέσμευση της ενεργειακής πολιτικής της
χώρας μας στις επόμενες δεκαετίες, από την χρήση ορυκτών καυσίμων. Τέλος αν και σθεναροί υποστηριχτές των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ταχθήκαμε ενάντια στα σχέδια δημιουργίας μεγάλης εργοστασιακού τύπου
μονάδας παραγωγής ηλιοθερμικής ενέργειας στην χερσόνησο Ακρωτηρίου, λόγω της υψίστης σημασίας της
περιοχής για την προστασία της βιοποικιλότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι προαναφερθείσες αλλά και άλλες δράσεις και ενέργειες των Φίλων της Γης Κύπρου παρουσιάζονται συνοπτικά
στο ετήσιο απολογισμό που κρατάτε στα χέρια σας. Όπως θα διαπιστώσετε υπάρχει μια σημαντική κλιμάκωση
τόσο στον αριθμό όσο και στην ένταση των δράσεών μας γεγονός το οποίο οφείλεται στην συνεχή στήριξη και
βοήθεια που λαμβάνουμε από τα μέλη και τους εθελοντές μας. Εξαιρετικά σημαντική είναι η παρουσία της
Νεολαίας των Φίλων της Γης, η οποία με το τέλος του 2011 ξεπέρασε τα 200 άτομα. Η Νεολαία στηρίζει δυναμικά
όλες τις δράσεις τις οργάνωσης και επιδιώκει πάντα με τον δικό της «νεανικό» τρόπο να ενισχύσει τις
προσπάθειες  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας.

Με θερμές ευχαριστίες,

Σάββας Ζώτος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

2. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
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Το 2011 ήταν μία χρονιά αλλαγών, επιτυχιών και προκλήσεων για την οργάνωση.

Στα τέλη Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
οργάνωσης Φίλοι της Γης Κύπρου για το 2011 (Friends of the Earth Cyprus 2011
Annual General Meeting), κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι εκστρατείες
του 2010, εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός και συζητήθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι
του 2011. Παράλληλα, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να εκλέξουν το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της οργάνωσης.

Στα τέλη Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Wijk aan Zee της Ολλανδίας η Ετήσια
Γενική Συνέλευση του Δικτύου Φίλοι της Γης Ευρώπης για το 2011 (Friends of the
Earth Europe 2011 Annual General Meeting), κατά τη διάρκεια της οποίας
παρουσιάστηκαν οι εκστρατείες του 2010 και εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του
2011, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν διάφορα νέα προγράμματα και
δράσεις για το 2011 και τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τέλος, οι εκπρόσωποι όλων των
οργανώσεων μελών, μεταξύ των οποίων και οι Φίλοι της Γης Κύπρου, εξέλεξαν τη νέα
Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) του Δικτύου Φίλοι της Γης Ευρώπης.

Στις 15 Ιουνίου, συμμετείχαμε στον εορτασμό των σαραντάχρονων του Διεθνούς Δικτύου Φίλοι της Γης
(Celebrating 40 Years of Friends of the Earth International) και όλων όσων έχει καταφέρει κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να αναλογιστούμε τα επόμενα σαράντα
χρόνια και να ενισχύσουμε την προσπάθεια μας για τη δημιουργία βιώσιμων, δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών.
Μα πάνω από όλα, δεσμευτήκαμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, τόσο μέσα
από τη δράση μας σε τοπικό επίπεδο, όσο και από τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό και
κοινωνικό κίνημα, το οποίο περιλαμβάνει απλούς πολίτες, αγρότες και εργάτες, ιθαγενείς και γυναίκες, ακτιβιστές
και νέους ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η οργάνωση έγινε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (Full
Member of the European Environmental Bureau). Έτσι, οι Φίλοι της Γης Κύπρου αποτελούν επίσημα την 3η

οργάνωση μέλος του EEB από την Κύπρο, μετά την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το
Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria. Το EEB δημιουργήθηκε το 1974 και σήμερα

αποτελεί τη μεγαλύτερη ομοσπονδία περιβαλλοντικών οργανώσεων
στην Ευρώπη, αριθμώντας πάνω από 140 οργανώσεις σε 31 χώρες και
εκπροσωπώντας περισσότερα από 15 εκατομμύρια πολίτες. Το EEB
αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος και μίας
πλούσιας βιοποικιλότητας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, έχοντας
ως βασικούς πυλώνες δράσης την ανάπτυξη μίας πράσινης οικονομίας,
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την απονομή περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης και την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

3. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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C. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το 2010, οι Φίλοι της Γης Κύπρου υιοθέτησαν ένα Διετές Στρατηγικό Πλάνο (2010-2011), το οποίο καθορίζει τις
στρατηγικές και τους στόχους της οργάνωσης για κάθε έναν από τους τομείς της οργανωτικής της λειτουργίας. Οι
τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: i) την εξεύρεση νέων οικονομικών πόρων και την αύξηση του ανθρώπινου
δυναμικού, ii) τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας, iii) την προώθηση της δημόσιας επικοινωνίας, iv) την
ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης, v) την ενδυνάμωση της πολιτικής δράσης και vi) την ελαχιστοποίηση του
οικολογικού αποτυπώματος της οργάνωσης. Στο πλαίσιο της υιοθέτησης και εφαρμογής του νέου στρατηγικού
πλάνου της οργάνωσης, αναβαθμίσαμε τις εκστρατείες μας και τις διακρίναμε σε δύο κατηγορίες, τις βασικές
θεματικές δράσης και τα επιμέρους θέματα ενασχόλησης

Οι βασικές θεματικές δράσης είναι:
διατροφική κυριαρχία (food sovereignty),
αγροκαύσιμα – βιοκαύσιμα (agrofuels – biofuels),
δάση και βιοποικιλότητα (forests and biodiversity),
κλιματική δικαιοσύνη και ενεργειακή κυριαρχία (climate justice and

energy sovereignty),
βιομηχανίες εξόρυξης (extractive industries) και
υδάτινοι πόροι (water resources)

Τα επιμέρους θέματα ενασχόλησης είναι:
διαχείριση απορριμμάτων (waste management),
πόροι και κατανάλωση (resources and consumption),
οικονομική δικαιοσύνη (economic justice),
επιχειρηματική λογοδοσία (corporate accountability),
οικολογικό χρέος και περιβαλλοντικά δικαιώματα (ecological debt and environmental rights), και
βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development).

Μέσω της ανάληψης των πιο πάνω εκστρατειών, η δράση μας συνενώνει όλους τους τομείς προστασίας του
περιβάλλοντος:

την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων (Δάση & Βιοποικιλότητα, Νερό & Υδάτινοι Πόροι,
Διαχείριση Απορριμμάτων, Πόροι & Κατανάλωση),
τη διασφάλιση βιώσιμων μεθόδων βιοπορισμού (Διατροφική Κυριαρχία, Αγροκαύσιμα – Βιοκαύσιμα,
Κλιματική Δικαιοσύνη & Ενεργειακή Κυριαρχία, Βιώσιμη Ανάπτυξη) και
την απονομή περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης (Οικονομική Δικαιοσύνη,
Επιχειρηματική Λογοδοσία, Βιομηχανίες Εξόρυξης, Οικολογικό Χρέος & Περιβαλλοντικά Δικαιώματα).

Οι επιλογές αυτές στηρίζονται στην υιοθέτηση της λογικής ενός «ολοκληρωμένου περιβαλλοντισμού»
(“integrated environmentalism”), ο οποίος αποσκοπεί στη διασφάλιση και απονομή περιβαλλοντικής,
κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης. Ως Φίλοι της Γης, θεωρούμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν
έχουν δημιουργηθεί από μόνα τους, αλλά είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων πολιτικών αποφάσεων, καθιερωμένων
οικονομικών πρακτικών, κυρίαρχων κοινωνικών συμπεριφορών και ισχυροποιημένων πολιτισμικών αντιλήψεων.
Επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν στενότερη διασύνδεση των εκστρατειών και των δράσεων μας, επιχειρούμε να
αναδείξουμε την πολυπλοκότητα και την αλληλοσύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και να
προτείνουμε ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις για την οριστική αντιμετώπιση τους.
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I. Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)

Τον Ιανουάριο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της
Γης Ευρώπης, δημοσιεύσαμε μία έκθεση, με τίτλο
«Από το Δάσος στο Πιρούνι: Πως η παραγωγή
βοδινού κρέατος, σόγιας και ζάχαρης
αποψιλώνουν τα δάση της Βραζιλίας και
καταστρέφουν το κλίμα» (“From Forest to Fork:
How cattle, soy and sugar are destroying Brazil’s
forests and damaging the climate”). Η έκθεση
καταδεικνύει ότι η υπερκατανάλωση κρέατος,
ζωοτροφών και αγροκαυσίμων στην ΕΕ οδηγεί στην
αποψίλωση του αρχέγονου τροπικού δάσους του
Αμαζονίου. Γι’ αυτό λοιπόν, στο πλαίσιο
μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, απαιτούμε τη μείωση της
εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές κρέατος,
ζωοτροφών και αγροκαυσίμων.

Τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο, σε συνεργασία με τον
Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου (BirdLife Cyprus) και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra
Cypria αποστείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και από την Κύπρια Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,
Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ, ενόψει των επερχόμενων Συμβουλίων των Υπουργών Περιβάλλοντος
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω αυτών των επιστολών, οι τρεις τοπικές, περιβαλλοντικές μη-
κυβερνητικές οργανώσεις ζήτησαν μία πραγματικά πράσινη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία θα πρέπει να
στηρίζεται στην παροχή κοινών αγαθών, όπως η αειφόρος παραγωγή, η αγροτική αναβίωση, η περιβαλλοντική
προστασία, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προστασία των υδάτινων πόρων και η προσαρμογή στις
κλιματικές αλλαγές.

4. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Η διατροφική κυριαρχία (food
sovereignty) είναι το δικαίωμα των
ανθρώπων να καθορίζουν και να
ελέγχουν τα δικά τους συστήματα

παραγωγής τροφίμων, καθώς
επίσης και το δικαίωμα τους να
απολαμβάνουν μία θρεπτική,
οικολογική και παραδοσιακή
διατροφή. Οι Φίλοι της Γης
δουλεύουν μαζί με τοπικές

κοινότητες, ιθαγενείς, αγρότες,
εργάτες, καλλιεργητές και ψαράδες

για τη ριζική μεταρρύθμιση του
κυρίαρχου παγκόσμιου εμπορικού

και χρηματοπιστωτικού συστήματος,
έτσι ώστε η αγροτική παραγωγή να
συντηρεί τους απλούς ανθρώπους

και όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, προτρέπουμε τους πολίτες να αγοράζουν βιολογικά και βιώσιμα τρόφιμα, τα οποία
έχουν παραχθεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, με οικολογικές μεθόδους και δίκαιες συναλλαγές.
Παράλληλα, επιδιώκουμε την πράσινη και δίκαιη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ
/ Common Agricultural Policy, CAP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
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Παράλληλα, αγωνιζόμαστε για να
διασφαλίσουμε μία γεωργία ελεύθερη
από μεταλλαγμένους σπόρους και να
εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι σε
ολόκληρο τον κόσμο απολαμβάνουν το
δικαίωμα τους να επιλέγουν μία τροφή
ελεύθερη από Γενετικά
Τροποποιημένους Οργανισμούς
(ΓΤΟ). Τασσόμαστε ενάντια στη
βιοπειρατεία και στο πατεντάρισμα των
σπόρων και άλλων μορφών ζωής, και
υπέρ του δικαιώματος των αγροτών και
των καταναλωτών να διαφυλάσσουν
τους σπόρους και την τροφή τους.

II. Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ – Μεταλλαγμένα)

Τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης Ευρώπης,
προωθήσαμε μία κοινή εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης και άσκησης
πολιτικής πίεσης, με βασικό αίτημα την απαγόρευση της εμπορίας
ζωοτροφών που είναι επιμολυσμένες με ΓΤΟ.

Ταυτόχρονα, δημοσιεύσαμε μία έκθεση, με τίτλο «Ποιός Επωφελείται Από τις
Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες; Μία βιομηχανία κτισμένη πάνω σε
μύθους” (“Who Benefits From Genetically Modified Crops? An industry built
on myths”), η οποία αποκαλύπτει ότι η καλλιέργεια ΓΤΟ σε ολόκληρη την
Ευρώπη εξακολουθεί να μειώνεται, λόγω της αύξησης του αριθμού των εθνικών
απαγορεύσεων και της μείωσης της καλλιεργούμενης έκτασης με μεταλλαγμένα.

Ένα μήνα μετά, τον Μάρτιο, δημοσιεύσαμε μία ακόμη έκθεση, με τίτλο «Οι Κοινωνικό-Οικονομικές
Επιπτώσεις των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών: Το κρυφό κόστος για τη διατροφική αλυσίδα»
(“The Socio-Economic Effect of Genetically Modified Organisms: Hidden costs for the food chain”), η
οποία με τη σειρά της αποκαλύπτει ότι το κόστος διαχωρισμού των μεταλλαγμένων και συμβατικών καλλιεργειών
είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από όσο αρχικά είχε υπολογιστεί, κάτι το οποίο ενδέχεται να εκτοξεύσει τις τιμές των
τροφίμων στα ύψη.

Από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο, πάλι σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης Ευρώπης, ζητήσαμε από τους
Κύπριους Ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, να υποστηρίξουν το πάγωμα της διαδικασίας αδειοδότησης
μεταλλαγμένων καλλιεργειών, μέχρι να ενσωματωθεί η αξιολόγηση των
κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων της καλλιέργειας

Με επίσημη απαντητική επιστολή του, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
πρωτοστατεί στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ για τη
θεσμοθέτηση του δικαιώματος των κρατών μελών να απαγορεύσουν την
καλλιέργεια ΓΤΟ για λόγους προστασίας των καλλιεργειών και της
βιοποικιλότητας, καθώς και της υγείας των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο
μάλιστα, η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να ανακηρυχθεί σύντομα σε
«Ζώνη Ελεύθερη Από ΓΤΟ» (“GMOs Free Zone”).

III. Αρπαγή Γεωργικής Γης

Στα μέσα Ιουνίου, προωθήσαμε σε επικοινωνιακό επίπεδο μία
διεθνή διακήρυξη, με τίτλο «Σταματήστε την Αρπαγή
Γεωργικής Γης: Εκατοντάδες οργανώσεις της κοινωνίας
πολιτών απευθύνουν έκκληση προς τους ‘20 Ισχυρούς’
(‘G20’)» (“Stop Farm Land Grabbing: Hundreds of Civil
Society Groups Call on the G20”), διατυπώνοντας ως
βασικό αίτημα προς τους Υπουργούς Γεωργίας των 20
ισχυρότερων κρατών του πλανήτη να θέσουν ένα τέλος στην
αρπαγή γεωργικής γης. Με αυτόν τρόπο, ξεκίνησε η νέα
παγκόσμια εκστρατεία μας ενάντια στην αρπαγή γεωργικής
γης στην Κύπρο.
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5. ΑΓΡΟΚΑΥΣΙΜΑ (ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ)

Τον Ιανουάριο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης Ευρώπης και
το Διεθνές Δίκτυο Φίλοι της Γης δημοσιεύσαμε μία έκθεση, με τίτλο
«Jatropha: Τα χρήματα δεν ριζώνουν σε δέντρα» (“Jatropha:
Money does nοt grow on trees”), η οποία παρουσιάζει αδιάψευστα
στοιχεία σχετικά με την αποτυχία εκπλήρωσης των στόχων της
καλλιέργειας jatropha, ενός είδους θάμνου που καλλιεργείται ολοένα
και περισσότερο για το λάδι του καρπού του, καθώς επίσης και για την
ικανότητα του να επιβιώνει σε άγονες περιοχές. Βάσει της έκθεσης, η
σημαντικότερη καλλιέργεια βιοκαυσίμων αποτυγχάνει να
συμβάλει στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών και στην
ανάπτυξη κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς οδηγεί
στην αρπαγή γης στην Αφρική, στην επιδείνωση της διατροφικής
κρίσης και στην υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων.

Τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο
Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra
Cypria, ζητήσαμε από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού και τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος την ενσωμάτωση του παράγοντα της Έμμεσης
Αλλαγής Χρήσης Γης (Indirect Land Use Change) στις πολιτικές της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ, καθώς επίσης και την
αναθεώρηση του εθνικού στόχου για τη χρήση βιοκαυσίμων στις
μεταφορές.

Τον Μάιο, προωθήσαμε σε επικοινωνιακό επίπεδο την κοινή
εκστρατεία του Δικτύου Φίλοι της Γης Ευρώπης και των διεθνών
περιβαλλοντικών οργανώσεων Client Earth, Corporate Europe
Observatory και FERN, η οποία οδήγησε στην υποβολή μίας
δικαστικής αγωγής εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της
έλλειψης διαφάνειας που ακολουθεί στην πολιτική χρήσης
βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών.

Τέλος, τον Ιούνιο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης Ευρώπης,
δημοσιεύσαμε άλλη μία σημαντική έκθεση, με τίτλο «Πετώντας στη
Βάση Δεδομένων: Το πράσινο επιχειρηματικό ξέπλυμα της
βιομηχανίας αερομεταφορών με τα βιοκαύσιμα» (“Flying in the
Face of Facts: Greenwashing the aviation industry with
biofuels”), μέσω της οποίας αποκαλύπτεται ότι οι ευρωπαϊκές
εταιρείες αερομεταφορών προβαίνουν στην τακτική της «πράσινης
παραπλάνησης» και πετούν στη βάση λανθασμένων δεδομένων
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι Φίλοι της Γης αγωνίζονται για το
σεβασμό των δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας της γης και διαφύλαξης
των φυσικών πόρων των τοπικών
κοινοτήτων και των ιθαγενών
πληθυσμών, έτσι ώστε να
μπορέσουν να διατηρήσουν τις
βιώσιμες και παραδοσιακές
γεωργικές μεθόδους που
χρησιμοποιούν. Επιπρόσθετα,
απαιτούμε το μετασχηματισμό του
συστήματος παραγωγής, διανομής
και διαχείρισης ενέργειας, ζητώντας
να αποκτήσει η κάθε χώρα την
ενεργειακή αυτονομία της. Η
παραγωγή αγροκαυσίμων –
γνωστών και ως βιοκαυσίμων –
αποτελεί μία ψεύτικη ενεργειακή
λύση στο πρόβλημα της
απεξάρτησης από τα ορυκτά
καύσιμα και της αποτροπής των
κλιματικών αλλαγών, καθώς οδηγεί
στην αρπαγή γεωργικής γης και
στην καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από τις πολυεθνικές
αγρό-επιχειρήσεις στις φτωχές και
αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ
παράλληλα επιδρά αρνητικά στα
τοπικά οικοσυστήματα και τα μέσα
βιοπορισμού των ανθρώπων.
Μερικές πιο αποτελεσματικές λύσεις
για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και τη
διασφάλιση της ενεργειακής
αυτονομίας είναι η μείωση της
ζήτησης ενέργειας, η
επαναχρησιμοποίηση των υγρών
οικιακών αποβλήτων και κυρίως η
ανάπτυξη των μέσων μαζικών
μεταφορών.
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6. ΔΑΣΗ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Οι Φίλοι της Γης συνεργάζονται με τοπικές κοινότητες και κοινωνικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο,
υπερασπίζοντας το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών, των ιθαγενών φυλών και των απλών πολιτών να
ασκούν τον έλεγχο της διαχείρισης των δασών και της βιοποικιλότητας, καθώς επίσης και να
απολαμβάνουν τη διατήρηση των φυσικών πόρων και των μέσων βιοπορισμού τους. Καλούμε σε
τερματισμό της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής, η οποία προκαλείται
από την αποψίλωση των δασών και τον απορφανισμό της βιοποικιλότητας, κυρίως μέσω της
εξάπλωσης των εντατικών γεωργικών μονοκαλλιεργειών και της απελευθέρωσης ΓΤΟ στο περιβάλλον,
της υπεραλίευσης και του εντατικού κυνηγιού, των «δεξαμενών αποθήκευσης άνθρακα» και της
καλλιέργειας βιοκαυσίμων, της εκβιομηχανισμένης κτηνοτροφίας και της παράνομης υλοτόμησης, καθώς
επίσης και της καταστροφής των οικοσυστημάτων που επιφέρει η υπερανάπτυξη γης και η κλιματική
αλλαγή.

I. Παράνομη και Μη-Επιλεκτική Παγίδευση και Θανάτωση Άγριων Πτηνών

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου αντιστέκονται στην παράνομη και μη-επιλεκτική παγίδευση και θανάτωση
άγριων πτηνών γιατί:

απειλεί έμμεσα ή άμεσα δεκάδες είδη ενδημικών και αποδημητικών πουλιών, καθώς αρκετά από
αυτά είτε παρουσιάζουν σημαντική μείωση στον πληθυσμό τους ή αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο της
εξαφάνισης, ενώ παράλληλα επηρεάζει και μερικά είδη ερπετών ·
είναι παράνομη, σύμφωνα με την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία ·
παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα το
πρόβλημα να κινδυνεύει να λάβει τις διαστάσεις που είχε πριν από την ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην ΕΕ ·
δεν συνδέεται πλέον με μία «αθώα παράδοση», αλλά με μία βιομηχανικής κλίμακας παράνομη
δραστηριότητα, η οποία δεν έχει ως στόχο την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών, αλλά την
ικανοποίηση της πολυτελούς συνήθειας μίας μικρής μειονότητας «μεζεκλήδων» ·
στηρίζει τη συγκρότηση και ανάπτυξη ενός άρτια οργανωμένου εγκληματικού δικτύου, το οποίο
καταληστεύει την κοινή φυσική κληρονομιά όλων των Κυπρίων και Ευρωπαίων πολιτών, ενώ παράλληλα
αναιρεί τις δημοκρατικές κατακτήσεις και παραβιάζει τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών ·
πέρα από την παραβίαση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και την καταπίεση του περιβαλλοντικού
ακτιβισμού, η έξαρση της λαθροθηρίας συνδέεται άμεσα με δεκάδες σοβαρότατες εγκληματικές
ενέργειες, οι οποίες στρέφονται εναντίον ακόμη και των ίδιων των λειτουργών των αρμόδιων αρχών της
Κυπριακής Δημοκρατίας ·
την ίδια στιγμή που το εγκληματικό αυτό κύκλωμα παρουσιάζει ετήσιο τζίρο δεκάδων εκατομμυρίων
ευρώ, μέσω της συστηματικής παραβίασης της κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Κυπριακή
Δημοκρατία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο επιβολής ενός βαρύτατου χρηματικού προστίμου από την
ΕΕ, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο κάθε νομοταγής φορολογούμενος Κύπριος πολίτης ·
αμαυρώνει την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό και πλήττει ανεπανόρθωτα το ζωτικό τομέα του
τουρισμού, ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο προϊόν της κυπριακής οικονομίας ·
η συγκάλυψη και υπεράσπιση των κυκλωμάτων λαθροθηρίας από συγκεκριμένους πολιτικούς
αξιωματούχους συνιστά ένα σοβαρότατο παθολογικό φαινόμενο, στο οποίο οφείλουν να εναντιωθούν
όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες, καθώς με αυτόν τον τρόπο συντηρούνται και
ενισχύονται τάσεις λαϊκιστικής ψηφοθηρίας και φαινόμενα πολιτικής πατρωνίας ·
τα παθολογικά πολιτικά φαινόμενα του λαϊκισμού και της ψηφοθηρίας οδηγούν στην ποινικοποίηση ή
ακόμη και στην καταπίεση ειρηνικών περιβαλλοντικών εκστρατειών και μη-βίαιων άμεσων
δράσεων, οι οποίες προωθούνται από οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών (civil
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society), ενώ ταυτόχρονα, η στάση που τηρούν αρκετοί πολιτικοί αξιωματούχοι ενθαρρύνει τις
παράνομες δραστηριότητες και τις βίαιες αντιδράσεις ομάδων μίας απολίτιστης – και απολιτικής
– κοινωνίας (uncivil society).

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο, αποστείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας προς τον
Πρόεδρο και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος του Δημοκρατικού Συναγερμού
(ΔΗΣΥ), ζητώντας την αποσαφήνιση της θέσης του κόμματος σχετικά με τη
λαθροθηρία αμπελοπουλιών και άλλων άγριων πτηνών, καθώς επίσης και
την τεκμηρίωση διαφόρων ανυπόστατων καταγγελιών που
διατυπώθηκαν εναντίον πτηνολόγων ερευνητών και περιβαλλοντικών
ακτιβιστών από εκπροσώπους του ΔΗΣΥ στις επαρχίες Λάρνακας και
Αμμοχώστου.

Τον Απρίλιο, σε συνεργασία με την Committee Against Bird Slaughter (CABS) και το
Pro Biodiversity Foundation, πραγματοποιήσαμε μία μεγάλης κλίμακας εκστρατεία
ενάντια στη λαθροθηρία αμπελοπουλιών. Η «Ανοιξιάτικη Περιοδεία Προστασίας
Πουλιών 2011» (“Spring 2011 Bird Protection Camp”) κάλυψε τις επαρχίες
Λάρνακας και Αμμοχώστου και ο στόχος της ήταν διπλός. Από τη μία πλευρά,
επιδιώκαμε να συλλέξουμε ερευνητικά δεδομένα για την αξιολόγηση του πραγματικού
αντίκτυπου της χρήσης μη-επιλεκτικών μέσων παγίδευσης και θανάτωσης πουλιών
(ξόβεργων, διχτυών και ηλεκτρονικών ηχοπαραγωγικών συσκευών) στους πληθυσμούς
και τα είδη άγριων πτηνών που συναντώνται στο νησί. Από την άλλη πλευρά, είχαμε
ως στόχο να εντοπίσουμε και να καταγγείλουμε προς τις αρμόδιες αρχές πάταξης όσο
το δυνατόν περισσότερες τοποθεσίες παγίδευσης, καθώς επίσης και να συμβάλουμε
στην κατάσχεση των μέσων παγίδευσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο
αποδημητικό πέρασμα για τα πουλιά. Ως αποτέλεσμα της περιοδείας, εντοπίστηκαν
δεκάδες σημεία παράνομης παγίδευσης και κατασχέθηκαν χιλιάδες μέσα μη-επιλεκτικής θανάτωσης πουλιών.

Τον Μάιο, πάλι σε συνεργασία με την CABS και το Pro Biodiversity Foundation, δημοσιεύσαμε μία κοινή έκθεση,
με τίτλο «Επηρεαζόμενα Είδη Από την Παγίδευση με Ξόβεργα και Δίχτυα και το Καθεστώς Διατήρησης
τους» (“Species Affected by Trapping with Limesticks and Mistnets and their Conservation Status”). Η
έκθεση καταδεικνύει ότι σχεδόν το 1/3 των ειδών των πουλιών που συναντώνται στο νησί επηρεάζονται, σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από την παγίδευση με παράνομα και μη-επιλεκτικά μέσα, όπως είναι τα ξόβεργα
και τα δίχτυα. Επιπλέον, οι πληθυσμοί περισσότερων από τα μισά είδη πουλιών που επηρεάζονται βρίσκονται σε
μείωση, ενώ αρκετά από αυτά αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο της εξαφάνισης.

Τον Ιούνιο, δημοσιεύσαμε μαζί με την CABS και το Pro Biodiversity Foundation,
την αναφορά πεδίου για την «Ανοιξιάτικη Περιοδεία Προστασίας Πουλιών
2011», μέσω της οποίας εισηγηθήκαμε τη λήψη μίας σειράς αυστηρότερων
μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μάστιγας της
λαθροθηρίας στην Κύπρο, όπως την υιοθέτηση μίας αυστηρής πολιτικής
«μηδενικής ανοχής» (“zero-tolerance”), την παροχή πολιτικής υποστήριξης και
τη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των αρμόδιων αρχών πάταξης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποφασιστική και συστηματική πάταξη της
λαθροθηρίας στο πεδίο, καθώς επίσης και την επιβολή αυστηρότερων ποινών
προς τους λαθροθήρες.

Ταυτόχρονα, μεγάλη απήχηση παρουσίασε η προβολή ενός ντοκιμαντέρ από την εκπομπή “Stern TV” του
Γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού “RTL Station”, το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της «Ανοιξιάτικης
Περιοδείας Προστασίας Πουλιών 2011». Το ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε δορυφορικά σε αρκετές χώρες της
Ευρώπης, αποκαλύπτει τις βάναυσες μεθόδους παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών, τις αδίστακτες
πρακτικές των παράνομων κυκλωμάτων λαθροθηρίας και λαθρεμπορίας αμπελοπουλιών, καθώς επίσης και την
παραβίαση και καταπίεση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των πτηνολόγων και περιβαλλοντιστών.
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Στα τέλη Ιουνίου, σε συνεργασία με το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας
του Περιβάλλοντος Terra Cypria, αποστείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, απαιτώντας την ανάληψη μίας πολιτικής
«μηδενικής ανοχής» απέναντι στη λαθροθηρία αμπελοπουλιών,
ενόψει της διοργάνωσης στην Κύπρο του «Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου για την Παράνομη Θανάτωση Πουλιών» (“European
Conference on Illegal Killing of Birds”).

Λίγο αργότερα, στις αρχές Ιουλίου, σε συνεργασία με το Κυπριακό
Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria και τον
Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, προωθήσαμε μία εκστρατεία
δημόσιας ενημέρωσης, σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την
Παράνομη Θανάτωση Πουλιών», το οποίο διοργανώθηκε στην
Κύπρο μεταξύ 6 και 8 Ιουλίου, από το Συμβούλιο της Ευρώπης,
τη Σύμβαση της Βέρνης για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους
Φυσικούς Οικοτόπους (Bern Convention on the Conservation of
European Wildlife and Natural Habitats), καθώς επίσης και το
Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Ζωής του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Συνεδρίου, αναγνωρίζονται οι
επιτακτικές ανάγκες της ενδυνάμωσης της νομοθεσίας και της
πολιτικής πάταξης της λαθροθηρίας, ενώ παράλληλα
υπογραμμίζεται η σημασία των επιπτώσεων του προβλήματος
για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, την προστασία του
περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του κυνηγίου,
της γεωργίας και του τουρισμού. Επιπλέον, προτείνεται η
ανάπτυξη, χρηματοδότηση και υποστήριξη εθνικών και διεθνών
επικοινωνιακών στρατηγικών, οι οποίες να προωθούν τον
ανοικτό διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και
του ευρύτερου κοινού. Η διακήρυξη αυτή ήρθε να επιστεγάσει τις
επίμονες και επίπονες προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας και
της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο και την Ευρώπη, οι οποίες
έχουν ως στόχο την οριστική αντιμετώπιση της παράνομης και μη-
επιλεκτικής παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών.

Την ίδια στιγμή και παρά την επιτυχία του συνεδρίου, σε συνεργασία
με την CABS και το Pro Biodiversity Foundation, δημοσιεύσαμε άλλη
μία έκθεση, με τίτλο «Ο Δεκάλογος της Εναντίωσης στην
Παράνομη και Μη-Επιλεκτική Παγίδευση και Θανάτωση Άγριων
Πτηνών στην Κύπρο», η συνοπτική περίληψη της οποίας
δημοσιεύτηκε σε ένα τετρασέλιδο αφιέρωμα του τριμηνιαίου
περιοδικού «Δασοπόνος» (“Forester”) που εκδίδει ο Σύνδεσμος
Δασοπόνων Αποφοίτων του Δασικού Κολεγίου Κύπρου.

Συνεχίζοντας και εντείνοντας την άσκηση πολιτικής πίεσης με στόχο
την ανάληψη μίας πολιτικής μηδενικής ανοχής, πάλι σε συνεργασία με
την CABS και το Pro Biodiversity Foundation, παραδώσαμε στην
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία
περισσότερες από 34,000 υπογραφές διαμαρτυρίας, με αίτημα
την οριστική πάταξη της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών.
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Από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, σε συνεργασία με την CABS και το Pro Biodiversity
Foundation, διοργανώσαμε τη «Φθινοπωρινή Περιοδεία Προστασίας Πουλιών 2011» (“Autumn 2011 Bird
Protection Camp”), κατά τη διάρκεια της οποίας για άλλη μία φορά εντοπίσαμε και καταγγείλαμε δεκάδες σημεία
παράνομης παγίδευσης, ενώ παράλληλα κατασχέσαμε χιλιάδες μέσα μη-επιλεκτικής θανάτωσης πουλιών, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές πάταξης της λαθροθηρίας.

Στα μέσα Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria και τον
Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, προβήκαμε σε μία κοινή δημόσια τοποθέτηση εναντίον μίας νέας πρότασης
τροποποίησης του «Περί της Προστασίας και Διατήρησης των Άγριων Πτηνών Νόμου», η οποία προωθείτο
με έντεχνο τρόπο από τους υποστηρικτές της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών και προέβλεπε τη χαλάρωση των
ποινών που αφορούν τα αδικήματα της χρήσης ξόβεργων και ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών.

Τέλος, το Δεκέμβριο, σε συνεργασία με την CABS και το Pro Biodiversity Foundation, δώσαμε στη δημοσιότητα
στοιχεία των αρμόδιων αρχών πάταξης της λαθροθηρίας, τα οποία καταρρίπτουν κατηγορηματικά διάφορες
ανυπόστατες καταγγελίες που διατυπώθηκαν από εκπροσώπους των οργανωμένων κυνηγών, αλλά και
των λαθροθήρων, κατά τη διάρκεια της «Φθινοπωρινής Περιοδείας Προστασίας Πουλιών 2011».
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II. Κυπριακό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4

Το 2011 προωθήσαμε μία νέα εκστρατεία, με την επικοινωνιακή
υποστήριξη του Επίτροπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής
Δημοκρατίας και την οικονομική υποστήριξη του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Κυπριακού Οργανισμού
Αγροτουρισμού και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), η
οποία έχει δύο βασικούς στόχους:

Αφενός, την ανάδειξη του Κυπριακού Τμήματος του
Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4, τόσο στην Κύπρο, όσο και
στο εξωτερικό, για σκοπούς άθλησης και αναψυχής,
αγροτουρισμού και οικοτουρισμού, καθώς επίσης και
προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης ·
Αφετέρου, την καταγραφή των σημαντικότερων
περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το
Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 στην Κύπρο και την άσκηση
εντονότερης πολιτικής πίεσης για την αντιμετώπιση
τους, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς του
νησιού.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας, από τα τέλη Απριλίου
έως τα μέσα Μαΐου, μία εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών της
οργάνωσης πραγματοποίησε μία περιοδεία κατά μήκος
ολόκληρου του Κυπριακού Τμήματος του Ευρωπαϊκού
Μονοπατιού Ε4, συνολικού μήκους 580 χιλιομέτρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, καταγράφηκε και ψηφιοποιήθηκε το μονοπάτι, κάτι το οποίο αναμένεται
να συμβάλει στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών προς τους Κύπριους και ξένους τουρίστες που
ενδιαφέρονται να το εξερευνήσουν. Η περιοδεία ξεκίνησε από την πόλη της Πάφου και κατέληξε στο νέο
αεροδρόμιο της Λάρνακας, διασχίζοντας στο ενδιάμεσο τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και
Αμμοχώστου.

Κατά τον τερματισμό της περιοδείας, πραγματοποιήσαμε μία ποδηλασία 20 χιλιομέτρων, σε συνεργασία με
την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας.
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Επιπλέον, από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου, διοργανώσαμε μία έκθεση φωτογραφίας στη Λεμεσό και
τη Λευκωσία, με θέμα «Ε4 Κύπρου: Παθκιά τζαι Ομορφκιά» (“E4 Cyprus: Beauty in Every Footstep”).
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III. Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Προστασία της Βιοποικιλότητας και
Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «Φύση 2000» (“Natura 2000”)

Σε αυτό το πλαίσιο, τον Μάιο προωθήσαμε σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης Ευρώπης μία εκστρατεία
δημόσιας ενημέρωσης και άσκησης πολιτικής πίεσης, με αίτημα την υιοθέτηση δεσμευτικών και
φιλόδοξων στόχων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Κυπριακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα
από την ενδυνάμωση των πολιτικών προστασίας της φύσης, τερματισμού της υπεραλίευσης, αντιμετώπισης της
απειλής των ξενικών ειδών, αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές,
απαιτούμε την πράσινη μεταρρύθμιση της αγροτικής και της δασικής πολιτικής.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, τον Πτηνολογικό
Σύνδεσμο Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, συμμετείχαμε στην
επιτόπια επίσκεψη και τη δημόσια ακρόαση για την κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ και οικιστικών
αναπτύξεων από την εταιρεία Lanitis Farm Golf Ltd, στην περιοχή Ασώματου – Τσερκέζ Τσιφλίκ στην
επαρχία Λεμεσού. Το γήπεδο γκολφ και οι οικιστικές αναπτύξεις πρόκειται να κατασκευαστούν στα όρια της
Περιοχής Προστασίας της Φύσης στη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου και αναμένεται να αλλάξουν δραματικά τη
φυσιογνωμία της περιοχής, ενώ παράλληλα θα επηρεάσουν σημαντικά προστατευόμενα είδη άγριας χλωρίδας
και πανίδας. Μέσω της δημόσιας τοποθέτησης μας, επισημάναμε ότι δεν εκτιμήθηκαν δεόντως, όπως
προβλέπεται μέσω της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προτεινόμενης
ανάπτυξης.

Στα μέσα Οκτωβρίου, ζητήσαμε τη δημοσιοποίηση
πληροφοριών σχετικά με τις οκτώ προτάσεις
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του
χρηματοδοτικού προγράμματος NER300 της ΕΕ
για έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ). Ειδικότερα, ζητήσαμε να λάβουμε
πληροφόρηση σχετικά με τις προτεινόμενες
τεχνολογίες, το δυναμικό παραγωγής και τις
επιλεχθείσες τοποθεσίες των προτεινόμενων έργων
ΑΠΕ. Επιπλέον, ζητήσαμε να ενημερωθούμε για το
πόσες και ποιές από αυτές τις αναπτύξεις εμπίπτουν
εντός των ορίων προστασίας της φύσης και της
άγριας ζωής, συγκεκριμένα εντός: i) των περιοχών
του δικτύου «Φύση 2000» · ii) των «Υγροβιότοπων
Διεθνούς Σημασίας» (“Wetlands of International
Importance” – WII), όπως αυτοί καθορίζονται από τη
Σύμβαση Ramsar.

Οι Φίλοι της Γης στην Κύπρο και την Ευρώπη απαιτούν τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός Σχεδίου
Δράσης για την Προστασία της Βιοποικιλότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, στο
πλαίσιο της «Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα» (“Convention on Biological Diversity”) του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗE).

Κατά τη διάρκεια του 2011, οι Φίλοι της Γης Κύπρου προσέδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκστρατεία για
την προστασία του Δικτύου Περιοχών «Φύση 2000» (“Natura 2000”) και τη διατήρηση της βιολογικής
ποικιλότητας του νησιού, κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις των μεγάλων αναπτυξιακών,
τουριστικών και ενεργειακών έργων στους προστατευόμενους οικότοπους και τα είδη άγριας ζωής.
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Ταυτόχρονα, συμμετείχαμε στη συνεδρία
της Επιτροπής Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου
παρουσιάστηκαν οι τεχνικές
λεπτομέρειες και οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την κατασκευή ενός
θερμικού ηλιακού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της
Λίμνης Ακρωτηρίου, το οποίο και
συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο έργων του
χρηματοδοτικού προγράμματος NER300.
Στα τέλη Οκτωβρίου, αποστείλαμε μία
επιστολή διαμαρτυρίας προς τους
επικεφαλείς του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος NER300 της Γενικής
Διεύθυνσης Κλιματικής Δράσης της ΕΕ
(Directorate General for Climate Action) και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(European Investment Bank, EIB), στα Τμήματα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Βρετανικών
Βάσεων και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ (Directorate
General for the Environment). Μέσω αυτής της επιστολής, επισημάναμε τη σπουδαιότητα του οικοσυστήματος και
τη μοναδικότητα της βιοποικιλότητας της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα υποδείξαμε ότι ούτε εξετάστηκαν επαρκώς οι
συσσωρευτικές επιπτώσεις διαφόρων έργων στην περιοχή, αλλά και ούτε πληρούνται οι απαραίτητοι λόγοι για
την πραγματοποίηση ενός τέτοιου μεγάλου έργου σε μία τόσο σημαντική περιοχή προστασίας της φύσης. Για
όλους αυτούς τους λόγους, εκφράσαμε τη θέση ότι η κατασκευή ενός μεγάλου ενεργειακού κέντρου δίπλα και
μέσα στα όρια της Αλυκής Ακρωτηρίου έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία για την προστασία της
φύσης των Βρετανικών Βάσεων, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ, αλλά και διεθνών συμβάσεων
(Ramsar και Bern).

Πέρα από τη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου, στα μέσα Νοεμβρίου, αποστείλαμε μία επιστολή διαμαρτυρίας προς
τους Διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, μέσω της οποίας
ταχθήκαμε εναντίον της δημιουργίας γηπέδου γκολφ και παρεμφερών αναπτύξεων στην περιοχή Λάκκος
του Φράγκου στην επαρχία Πάφου, καθώς όπως αναφέρεται στην επιστολή, αλλά και την ίδια τη γνωμάτευση
του Τμήματος Περιβάλλοντος, «οι αναμενόμενες αναπτύξεις ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές, ριζικές και μη-
αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη μορφολογία, φυσιογνωμία, κλίμακα, χαρακτήρα, αισθητική και
βιολογική ποικιλομορφία της περιοχής».
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IV. Πράσινοι Δημόσιοι Χώροι και Παραθαλάσσιο Περιφερειακό Πάρκο
στο Δασούδι

Το 2011, ξεκίνησε επίσης η νέα τοπική εκστρατεία της οργάνωσης για την υπεράσπιση των πράσινων
δημόσιων χώρων, μέσω της προσπάθειας μας για προστασία του παραθαλάσσιου περιφερειακού πάρκου
και της δημόσιας παραλίας στο Δασούδι της Λεμεσού. Η περιοχή στο Δασούδι της Λεμεσού
περιλαμβάνει:

μία μικρή λωρίδα κρατικής γης στα ανατολικά, στην οποία βρίσκεται η εκβολή τοπικού αργακιού που
καταλήγει στη θάλασσα και όπου κατασκευάστηκαν ένα μικρό κτίριο διοικήσεως του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), μέρος του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού (ΚΟΑ) και του ανατολικού ανοικτού χώρου στάθμευσης ·
το κρατικό δάσος, το οποίο αποτελεί τον κύριο όγκο της περιοχής και χαρακτηρίζεται από βλάστηση με
ευκαλύπτους, πεύκα και ακακίες, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις
του ΚΟΤ, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου του ΚΟΑ, έναν υπαίθριο
παιδότοπο, δύο ανοικτούς χώρους στάθμευσης και έναν πεζόδρομο
τη δημόσια παραλία μεταξύ του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου του ΚΟΑ και του Ναυτικού Ομίλου
Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, το Δασούδι χαρακτηρίζεται ως Παραθαλάσσιο Περιφερειακό
Πάρκο και Χώρος Περιβαλλοντικού Πλούτου. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ανάπτυξη θα πρέπει να εξυπηρετεί
μόνο τις ανάγκες των χρηστών του Περιφερειακού Πάρκου και των λουομένων της Δημόσιας Παραλίας.

Τον Δεκέμβριο του 2010, ο ΚΟΤ κατέθεσε τέσσερεις πολεοδομικές αιτήσεις στο Επαρχιακό Γραφείο
Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας, οι οποίες προέβλεπαν την κατεδάφιση των υφιστάμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων στο Δασούδι, συνολικού μεγέθους 1350 τμ, και την ανέγερση νέων υπέρογκων κτιρίων,
συνολικού μεγέθους 6500 τμ. Τα αρχικά σχέδια του ΚΟΤ προέβλεπαν την αντικατάσταση του μονώροφου
εστιατορίου, του υπαίθριου παιδότοπου και των δύο ανοικτών χώρων στάθμευσης, από ένα μονώροφο και ένα
διώροφο εστιατόριο, ένα υπαίθριο καφεστιατόριο, έναν κλειστό τριώροφο χώρο στάθμευσης και έναν ανοικτό
χώρο στάθμευσης.

Τον Μάρτιο του 2011, το Τμήμα Πολεοδομίας ενέκρινε τις δύο αιτήσεις, εκδίδοντας δύο αντίστοιχες
πολεοδομικές άδειες για την ανακατασκευή ενός ανοικτού χώρου στάθμευσης, καθώς επίσης και την κατασκευή
ενός μονώροφου εστιατορίου και ενός υπαίθριου καφεστιατορίου.

Μετά από έντονες αντιδράσεις της κοινωνίας πολιτών, τον Ιούνιο, το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του
Τμήματος Πολεοδομίας απέρριψε τις άλλες δύο πολεοδομικές αιτήσεις για την κατεδάφιση των
υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και την ανέγερση ενός διώροφου εστιατορίου και ενός κλειστού
τριώροφου χώρου στάθμευσης.

Η τοπική εκστρατεία μας για προστασία του παραθαλάσσιου
περιφερειακού πάρκου και της δημόσιας παραλίας στο Δασούδι
της Λεμεσού, που προωθούμε σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη
και Αυθόρμητη Ομάδα Πολιτών ‘S.O.S. – Σώστε το Δασούδι’, την
Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού και την Πρωτοβουλία Πολιτών
Λεμεσού, έχει ως βασικά αιτήματα:

Την άμεση ανάκληση των πολεοδομικών αδειών που
έχουν δοθεί προς τον ΚΟΤ ·
Την προστασία του κρατικού δάσους και της δημόσιας
παραλίας στο Δασούδι ·
Τη διασφάλιση του δημόσιου ανοικτού χώρου και τη βελτίωση των κοινωφελών υπηρεσιών ·
Και την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης,
οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται στο σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να ζουν σε μία
βιώσιμη πόλη.
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Από τα τέλη Μαΐου, οπότε ξεκινήσαμε την εκστρατεία μας, μέχρι
σήμερα:

διοργανώσαμε δυναμικές διαμαρτυρίες,
καταφέρνοντας να κινητοποιήσουμε εκατοντάδες πολίτες
της Λεμεσού
αποστείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας προς όλες τις
ανεξάρτητες αρχές (Γενική Ελέγκτρια – Επίτροπος
Διοικήσεως – Γενικός Εισαγγελέας – Επίτροπος
Περιβάλλοντος – Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου), οι
οποίες διερεύνησαν τις καταγγελίες μας, δικαιώνοντας
τελικά τις θέσεις και τα αιτήματα μας, όπως αναφέρουν
οι εκθέσεις και γνωματεύσεις τους ·
οδηγήσαμε όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές (Εμπορίου και Βιομηχανίας – Περιβάλλοντος
– Διερεύνησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών) να εξετάσουν το ζήτημα,
πείθοντας τα περισσότερα μέλη τους να ζητήσουν την ανάκληση των πολεοδομικών αδειών και την
ακύρωση των αναπτυξιακών σχεδίων του ΚΟΤ
υποβάλαμε τις θέσεις και αιτήματα μας προς όλα τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες (Πολεοδομίας και
Οικήσεως – Δασών – Περιβάλλοντος), στο πλαίσιο των διαδικασιών τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου
Λεμεσού, και καταθέσαμε ένσταση στο Νέο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, το οποίο υποβαθμίζει τα μέτρα
προστασίας του «Περιφερειακού Πάρκου» σε σύγκριση με ότι ίσχυε προηγουμένως και εξακολουθεί να
χαρακτηρίζει αντιφατικά το χώρο ως «Τουριστική Ζώνη», αντί να τον ανακηρύσσει σε «Ζώνη
Προστασίας»
καταγγείλαμε τις οικοδομικές αυθαιρεσίες σε ολόκληρο το Δασούδι και οδηγήσαμε τις αρμόδιες αρχές
να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση όλων των παράνομων
κτιρίων ή / και εγκαταστάσεων
ζητήσαμε από την Πολεοδομική Αρχή, συγκεκριμένα τον Επαρχιακό Λειτουργό Λεμεσού του Τμήματος
Πολεοδομίας και τον Υπουργό Εσωτερικών, την άμεση ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών
που έχουν δοθεί παράτυπα προς τον ΚΟΤ, στη βάση των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής
διοίκησης.

Ο αγώνας μας για την προστασία του περιφερειακού πάρκου και
της δημόσιας παραλίας στο Δασούδι συνεχίζεται, μέχρι την
ανάκληση των δύο παράτυπων πολεοδομικών αδειών, την
ακύρωση των παράνομων αναπτυξιακών σχεδίων του ΚΟΤ και την
οριστικοποίηση του νέου Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού!



ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Σελίδα 19 απο 40

7. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

I. Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

Στα τέλη Ιανουαρίου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης
Ευρώπης, προωθήσαμε μία εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης για
τα κενά που παρουσιάζει το Σύστημα Εκπομπών Ρύπων
(Emissions Trading System) της ΕΕ, το οποίο αποτελεί μία απάτη
και ένα εμπόδιο στην προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών, όπως η
ανάληψη ενός νέου, φιλόδοξου και δεσμευτικού στόχου εξοικονόμησης
ενέργειας και η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου σε εγχώριο επίπεδο και χωρίς οποιεσδήποτε μεταθέσεις.

Στα μέσα Μαρτίου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, καταθέσαμε ένα κοινό
υπόμνημα θέσεων προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο αφορούσε
τις προϋποθέσεις ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
«Παράρτημα I της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις
Κλιματικές Αλλαγές» (“Annex I of the United Nations Framework
Convention on Climate Change”, UNFCCC).

Ταχθήκαμε υπέρ της ανάληψης και εκπλήρωσης όλων των
υποχρεώσεων που αναλογούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, της
αναβάθμισης του εθνικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου σε εγχώριο επίπεδο και χωρίς οποιεσδήποτε μεταθέσεις
εκπομπών άνθρακα, της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενίσχυσης των μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας. Λίγες μέρες αργότερα και με αφορμή μία επιστολή της
Ευρωπαίας Επιτρόπου για Κλιματική Δράση προς τον Υπουργό
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μέσω μίας
ανακοίνωσης τύπου χαρακτηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία
ως έναν «απερίσκεπτο τζογαδόρο». Θεωρούμε αδιανόητο τη στιγμή που η επιστημονική κοινότητα και η
κοινωνία πολιτών απαιτούν 40% και η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς το 30%, η χώρα μας που ήδη χάνει τα
πάντα σε ένα παιγνίδι – κλιματικής – ρουλέτας συνεχίζει να ποντάρει επίμονα στο λάθος αριθμό του 20% της
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εννιά μήνες μετά, κατά τη διάρκεια της 17ης Διάσκεψης
των Μερών (17th Conference of the Parties, COP17) της UNFCCC, η Κύπρος εντάχθηκε επίσημα στο
Παράρτημα I της UNFCCC και ανέλαβε δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.

Στα μέσα Ιουλίου, συμμετείχαμε ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για το «Νόμο
Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή», καταθέτοντας ένα υπόμνημα θέσεων και
απαιτώντας διασφάλιση των αρχών της κλιματικής δικαιοσύνης και της
ενεργειακής κυριαρχίας, μέσω της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, της
δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της προώθησης των
ΑΠΕ και της ενίσχυσης των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στις αρχές Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης Ευρώπης,
ζητήσαμε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να
ταχθεί υπέρ μίας δίκαιης, φιλόδοξης και δεσμευτικής ο συμφωνίας για την
προστασία του παγκόσμιου κλίματος, στο επερχόμενο Συμβούλιο Υπουργών
Περιβάλλοντος της ΕΕ, αλλά και στη Διάσκεψη της UNFCCC δύο μήνες αργότερα.

Οι Φίλοι της Γης ζητούν την
ανάληψη άμεσης δράσης για
την αποτροπή των κλιματικών
αλλαγών, της μεγαλύτερης
απειλής που αντιμετωπίζει σήμερα
ο πλανήτης μας.
Απαιτούμε ισχυρές συμφωνίες
και δεσμευτικούς στόχους για
τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου των
πλούσιων και ανεπτυγμένων
βιομηχανικά κρατών, τα οποία
έχουν συμβάλει περισσότερο στην
επιδείνωση των κλιματικών
αλλαγών και οφείλουν να
αναλάβουν την ιστορική ευθύνη
που τους αναλογεί σε αυτήν την
προσπάθεια.
Απορρίπτουμε τις υποτιθέμενες
«ενεργειακές λύσεις» που
αυξάνουν την ευπάθεια των
ανθρώπων στις κλιματικές
αλλαγές, όπως είναι ο άνθρακας,
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο,
αλλά και η πυρηνική ενέργεια, τα
αγροκαύσιμα (βιοκαύσιμα) και τα
μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα.
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II.Πυρηνική Ενέργεια

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, είμαστε μάρτυρες μίας
καλοστημένης προσπάθειας βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της
πυρηνικής ενέργειας. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και την αποτροπή του καταστροφικού φαινομένου των
κλιματικών αλλαγών. Ωστόσο, ως Φίλοι της Γης θεωρούμε ότι μία
«πυρηνική αναγέννηση» όχι μόνο δεν αποτελεί μία αποτελεσματική
στρατηγική στην προσπάθεια αποτροπής των κλιματικών αλλαγών,
αλλά απεναντίας συνιστά μία επιπλέον δυνητικά καταστροφική πράξη
για το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Εναντιωνόμαστε
σε κάθε προσπάθεια προώθησης της πυρηνικής ενέργειας γιατί είναι
βρώμικη, απάνθρωπη, επικίνδυνη, αντιδημοκρατική, πολεμοχαρής,
πανάκριβη, άδικη, εξαντλήσιμη, ρυπογόνος και αναποτελεσματική.

Στις 11 Μαρτίου, ένας σεισμός μεγέθους 9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ στην Ιαπωνία προκάλεσε ένα τεράστιο
τσουνάμι, πυρκαγιές και μία κλιμακούμενη πυρηνική καταστροφή. Ως αποτέλεσμα, 15,000 άνθρωποι έχουν
πεθάνει ή ακόμη αγνοούνται, ενώ περίπου μισό εκατομμύριο παρέμειναν άστεγοι. Από την πρώτη στιγμή, οι Φίλοι
της Γης εξέφρασαν την ειλικρινή συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους προς τους ανθρώπους που
πλήγηκαν από την καταστροφή. Οι Φίλοι της Γης Κύπρου συμμετείχαν ενεργά στην εκστρατεία αποστολής
ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληγέντες, η οποία δόθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Φίλοι της Γης σε
οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ιαπωνία. Από τις αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου, προωθήσαμε
μία εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης και τονίσαμε ότι η πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας
θα πρέπει να οδηγήσει στην άμεση αναθεώρηση των συνεπειών αυτής της επικίνδυνης τεχνολογίας και
των υφιστάμενων σχεδίων για κατασκευή ακόμη περισσότερων πυρηνικών αντιδραστήρων στην
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ένα μήνα μετά την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα, σε
συνεργασία με την περιβαλλοντική και ειρηνιστική οργάνωση Φίλοι της
Γης Μέσης Ανατολής (EcoPeace – Friends of the Earth Middle East),
δώσαμε στη δημοσιότητα όλες τις τοποθεσίες των υφιστάμενων, των
υπό κατασκευή και των προτεινόμενων σταθμών πυρηνικής
ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Προτείναμε επίσης την ανακήρυξη ολόκληρης της περιοχής σε «Ζώνη
Ελεύθερη Από Πυρηνικά» (“Nuclear Free Zone”), μέσω της ανάπτυξης
μίας πραγματικά διαφανούς διαδικασίας που θα αποσκοπεί στο τέλος της
πυρηνικής εποχής, καθώς επίσης και της εισαγωγής εθνικών νομοθεσιών
που θα προβλέπουν το σταδιακό κλείσιμο των υφιστάμενων και την
αποτροπή της κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων. Τέλος,
απαιτούμε την αντικατάσταση όλων των επενδύσεων στην πυρηνική
ενέργεια με επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης
ενέργειας και ειρηνικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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III. Εξοικονόμηση Ενέργειας

Από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα
Μαρτίου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της
Γης Ευρώπης, προωθήσαμε μία εκστρατεία
άσκησης πολιτικής πίεσης και αναβάθμισης
της δημόσιας ενημέρωσης για την
εξοικονόμηση ενέργειας, σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να
μετατρέψουμε τον ενδεικτικό στόχο για
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020
σε υποχρεωτικό. Ένας υποχρεωτικός στόχος για
εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην
αποτροπή της δημιουργίας νέων σταθμών
παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και
στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, σε νέες μαζικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
στον τερματισμό της εξάρτησης από την εισαγωγή ενέργειας και στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας,
καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρημάτων για τα νοικοκυριά και για τους απλούς πολίτες.

IV. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη Ιουνίου, συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση και υποβάλαμε τις
συνολικές θέσεις μας για τη ‘Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις ΑΠΕ για την περίοδο 2010-
2020’. Συγκεκριμένα, καταθέσαμε τις θέσεις μας στην ‘Παρουσίαση της Προκαταρκτικής Τελικής Μελέτης’,
ενώ παράλληλα υποβάλαμε τις εισηγήσεις μας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου, στη συνεδρία της ‘Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια
και/ή Προγράμματα’, όπου εξετάστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ‘Εφαρμογή του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις ΑΠΕ για την Περίοδο 2010-2020’. Συνοπτικά, θεωρούμε
ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις ΑΠΕ συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο

για την προώθηση μίας ολοκληρωμένης και
μακροπρόθεσμης, περιβαλλοντικά βιώσιμης και
κοινωνικά δίκαιης, ενεργειακής πολιτικής. Μία
τέτοια πολιτική μπορεί να οδηγήσει στην
απεξάρτηση του ενεργειακού ισοζυγίου από τα
ορυκτά καύσιμα και στη δραστική μείωση των
εκπομπών άνθρακα, στην αποτροπή της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, στη διασφάλιση
της ενεργειακής ασφάλειας και κυριαρχίας των
πολιτών, στη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου
ενεργειακού δικτύου, καθώς επίσης και στην
ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, της
επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής
καινοτομίας στον τόπο μας.
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Κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων
διαπραγματεύσεων για την
αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών, οι πλούσιες και
αναπτυγμένες χώρες ασκούν
αδικαιολόγητη πίεση στις
κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων
και φτωχών κρατών. Την ίδια
στιγμή, αρνούνται να αναλάβουν τις
ηθικές και νομικές υποχρεώσεις που
τους αναλογούν για τη δραστική
μείωση των δικών τους εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και να
υποστηρίξουν τις προσπάθειες των
αναπτυσσόμενων κρατών για
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα
και προσαρμογή στις κλιματικές
αλλαγές.

Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να
αναλάβουν τις ιστορικές, ηθικές
και νομικές ευθύνες που τους
αναλογούν, μέσω της συνολικής
μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου σε ολόκληρη την
Ευρώπη, κατά τουλάχιστον 40%
μέχρι το 2020 (συγκριτικά με τα
επίπεδα του 1990), χωρίς
οποιεσδήποτε μεταθέσεις και χωρίς
καμία χρονοτριβή.

Οφείλουν επίσης να παρέχουν
επαρκή και δίκαιη
χρηματοπιστωτική βοήθεια και να
συμβάλουν στη μεταφορά
καθαρής τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι
ευθύνες για την εξόφληση του
κλιματικού χρέους πρέπει να
διαμοιραστούν μεταξύ όλων των
Ευρωπαϊκών χωρών, με έναν
τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις
διαφορετικές ευθύνες που φέρει
και τις διαφορετικές δυνατότητες
που έχει η κάθε χώρα.

V.Κλιματικές και Ενεργειακές
Χρηματοδοτήσεις

Στα μέσα Μαΐου και σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης
Ευρώπης προωθήσαμε μία εκστρατεία δημόσιας
ενημέρωσης και άσκησης πολιτικής πίεσης, στο
στόχαστρο της οποίας τέθηκε η «Ευρωπαϊκή
Επιχειρηματική Διάσκεψη» (“European Business Summit”)
και το επιχειρηματικό λόμπι BusinessEurope, το οποίο
εκπροσωπεί τις πιο ρυπογόνους βιομηχανικούς τομείς
(βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα, πετρελαίου, χημικών και
τσιμέντου). Παραφράζοντας τον τίτλο της φετινής διάσκεψης, ο
οποίος ήταν «Η Ευρώπη στον Κόσμο: Καθοδηγώντας ή
Ακολουθώντας» (“Europe in the World: Leading or Lagging”),
υποστηρίξαμε ότι οι βασικοί τομείς της βαριάς βιομηχανίας
στην Ευρώπη συνεχίζουν να ακολουθούν τη λογική αύξησης
των επιχειρηματικών κερδών τους, αντί να καθοδηγούν τις
παγκόσμιες προσπάθειες ανάληψης άμεσης, ουσιαστικής και
αποτελεσματικής δράσης για την αποτροπή των κλιματικών
αλλαγών. Παράλληλα, εκδώσαμε μία «παραπλανητική
έκδοση» (“spoof edition”) της επίσημης εφημερίδας της ΕΕ, με
τίτλο “European Voice” («Ευρωπαϊκή Φωνή»), την οποία
μετονομάσαμε σε “European Noise” («Ευρωπαϊκή Φασαρία»)
και τη διαμοιράσαμε στους συμμετέχοντες, έχοντας ως στόχο
να καταδείξουμε τη δυσανάλογη επιρροή που ασκούν οι
ενεργοβόρες επιχειρήσεις της Ευρώπης και οι ομάδες άσκησης
πολιτικής πίεσης που τις εκπροσωπούν στις διαδικασίες
διαμόρφωσης ενεργειακών, κλιματικών και περιβαλλοντικών
πολιτικών.

Στα μέσα Νοεμβρίου, σε
συνεργασία με τον Πτηνολογικό
Σύνδεσμο Κύπρου και το
Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας
του Περιβάλλοντος Terra
Cypria, αποστείλαμε μία
επιστολή διαμαρτυρίας προς
τους Υπουργούς Οικονομικών,
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού,
καθώς επίσης και το Γραφείο
Προγραμματισμού, ζητώντας τη
μεταστροφή σε μία πράσινη
οικονομία, στο πλαίσιο του νέου «Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου» (“Multiannual Financial
Framework”, MFF) της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Η
πράσινη οικονομία θα πρέπει να στηρίζεται στην οριστική
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στη βιώσιμη
διαχείριση των φυσικών πόρων, έτσι ώστε να είναι πιο έξυπνη
και πιο δυνατή, πιο ανθεκτική, πιο βιώσιμη και πιο
δημοκρατική.
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8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ &
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

I. Εξόρυξη Ορυκτών Μετάλλων

Στα τέλη Απριλίου, προωθήσαμε την εκστρατεία του Διεθνούς Δικτύου Φίλοι της Γης εναντίον της
Καναδικής επιχείρησης εξόρυξης χρυσού Barrick Gold, η οποία κατηγορείται για παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος σε διάφορα μέρη του πλανήτη.
Ειδικότερα, την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Barrick Gold, οι Φίλοι της Γης έθεσαν
υπό αμφισβήτηση την αναγκαιότητα λειτουργίας των ορυχείων εξόρυξης χρυσού που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή κοσμημάτων, καθώς οδηγεί στην υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, στη ρύπανση των υδάτων,
του εδάφους και της ατμόσφαιρας, καθώς επίσης και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και την απώλεια των
βιώσιμων μεθόδων βιοπορισμού των τοπικών κοινοτήτων και ιθαγενών πληθυσμών.

II. Εξόρυξη Ορυκτών Καυσίμων

Οι ορυκτοί πόροι χρησιμοποιούνται ως ενεργειακές και πρώτες ύλες για την παραγωγή καταναλωτικών
αγαθών. Η παγκόσμια ζήτηση για ορυκτά καύσιμα και μέταλλα, οδηγούμενη από ένα οικονομικό μοντέλο
που στηρίζεται στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, έχει οδηγήσει σε μία μακράς κλίμακας οικονομική
εξάρθρωση, κοινωνική εξαθλίωση και περιβαλλοντική καταστροφή των τοπικών κοινοτήτων και
οικοσυστημάτων. Πιστεύουμε ότι τα καταναλωτικά πρότυπα και τα πρότυπα ζωής πρέπει να αλλάξουν,
ο επιχειρηματικός έλεγχος πρέπει να εξαρθρωθεί και η λειτουργία των βιομηχανιών εξόρυξης να
περιοριστεί. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να διαφυλάσσουν την υγεία τους, καθώς επίσης
και τους φυσικούς και κοινοτικούς τους πόρους. Και είμαστε πλάι στις τοπικές κοινότητες, οι οποίες
αντιστέκονται σε προγράμματα εξόρυξης ορυκτών καυσίμων και μετάλλων.

Οι Φίλοι της Γης αποκαλύπτουν τα ανεύθυνα σχέδια και τις καταστροφικές πρακτικές των πολυεθνικών
πετρελαϊκών κολοσσών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μαζί με απλούς πολίτες και ιθαγενείς πληθυσμούς,
τοπικές κοινότητες και κοινωνικά κινήματα, αντιστεκόμαστε σε εκατοντάδες προγράμματα εξόρυξης ορυκτών
καυσίμων, τα οποία απειλούν τις ζωές ανθρώπων και τα μέσα βιοπορισμού για την προστασία ολόκληρης
της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Λόγω του ότι οι πολυεθνικές πετρελαϊκές επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί ανίκανες να ελέγξουν τον
ίδιο τους τον εαυτό, απαιτούμε την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των απλών πολιτών και των
τοπικών κοινοτήτων να επιλέγουν τους κανόνες λειτουργίας των τοπικών οικονομικών
συστημάτων και να διασφαλίζουν την ανάληψη της αντικειμενικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις σε
περίπτωση εφαρμογής ανεύθυνων πρακτικών που οδηγούν σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και
καταστροφή.
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Στα τέλη Ιανουαρίου, προωθήσαμε μία εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης των περιβαλλοντικών οργανώσεων
Φίλοι της Γης Ολλανδίας (Milieudefensie) και Φίλοι της Γης Νιγηρίας (Environmental Rights Action), καθώς επίσης
και του Διεθνούς Δικτύου Φίλοι της Γης και της Διεθνούς Αμνηστίας (Amnesty International), οι οποίες κατέθεσαν
από κοινού μία καταγγελία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ –
Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
ζητούν την άμεση διερεύνηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου της Shell στο Δέλτα του Νίγηρα, τη
σταδιακή αποκατάσταση όλων των περιοχών που έχουν πληγεί από πετρελαιοκηλίδες, την παροχή

αποζημιώσεων στις τοπικές κοινότητες και τους ιθαγενείς, καθώς επίσης
και τον άμεσο τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας καύσης
αερίου, κατά τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου. Τέλος, υποδεικνύουμε
για άλλη μία φορά τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές συνέπειες της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων: την
καταστροφή σπάνιων οικοσυστημάτων και την αποψίλωση των
αρχέγονων δασών, την καταλήστευση των φυσικών πόρων και την
επιδείνωση των κλιματικών αλλαγών, την υποβάθμιση της ποιότητας
ζωής και την απώλεια των βιώσιμων μεθόδων βιοπορισμού των τοπικών
κοινοτήτων, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
περιθωριοποίηση των ιθαγενών πληθυσμών, τη στρατικοποίηση

ευαίσθητων περιοχών και την υπονόμευση δημοκρατικών καθεστώτων, την πρόκληση βίαιων κοινωνικών
συγκρούσεων και το ξέσπασμα ένοπλων ταραχών.

Στις αρχές Μαρτίου, προωθήσαμε την εκστρατεία
δημόσιας ενημέρωσης περιβαλλοντικών και
ανθρωπιστικών οργανώσεων της Μεγάλης Βρετανίας
(Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland /
Amnesty International United Kingdom / The Corner House /
Jubilee Debt Campaign / Platform United Kingdom / Kurdish
Human Rights Project) για την παραβίαση θεμελιωδών
αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την
Βρετανική πετρελαϊκή επιχείρηση BP και την Τουρκική
κυβέρνηση, κατά τη διαδικασία κατασκευής του αγωγού
πετρελαίου της Κασπίας Θάλασσας. Η συμμαχία της κοινωνίας πολιτών στη Μεγάλη Βρετανία κατέθεσε μία
αγωγή ενάντια στην BP για παραβίαση βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, κατά τη διαδικασία κατασκευής του
αμφιλεγόμενου αγωγού Baku – Tbilisi – Ceyhan, ο οποίος μεταφέρει καθημερινά περισσότερο από ένα
εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από την Κασπία Θάλασσα, μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, στην
Τουρκία. Από εκεί πετρελαιοφόρα πλοία αναλαμβάνουν τη μεταφορά του πετρελαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η αγωγή των έξι περιβαλλοντικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων προς τον ΟΟΣΑ οδήγησε τελικά τη Βρετανική
κυβέρνηση, η οποία χρηματοδότησε μεγάλο μέρος του έργου, να θέσει την BP και την Τουρκική κυβέρνηση
ενώπιον των ευθυνών τους, λόγω της καταπίεσης των δικαιωμάτων των διαμαρτυρόμενων τοπικών κοινοτήτων
και κυρίως της Κουρδικής μειονότητας που εδρεύει στα βορειοανατολικά σύνορα της Τουρκίας από ιδιωτικές
δυνάμεις ασφαλείας και τον Τουρκικό στρατό.

Στις αρχές Απριλίου, σε συνεργασία με τους Φίλους της Γης Βόρειας Ιρλανδίας
(Friends of the Earth Ireland), προωθήσαμε μία εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης
για την υπονόμευση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των τοπικών
κοινοτήτων και των περιβαλλοντικών ακτιβιστών στην Ιρλανδία, λόγω της
αυστηρής αστυνόμευσης που επιφέρει το πρόγραμμα εξόρυξης φυσικού αερίου
Corrib της Shell. Η εκστρατεία οδήγησε στην άμεση αναθεώρηση των πολιτικών που
αφορούν την ελεύθερη πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την αστυνόμευση του
προγράμματος εξόρυξης φυσικού αερίου της Shell από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
της Ιρλανδίας και τη δημόσια αναγνώριση του δικαιώματος της ασφαλούς
συμμετοχής σε ειρηνικές διαμαρτυρίες από τον ίδιο τον Ιρλανδό πρωθυπουργό.
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Στα μέσα Απριλίου, σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Φίλοι της Γης και τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις Φίλοι της Γης Ολλανδίας και Φίλοι της Γης Νιγηρίας,
προωθήσαμε άλλη μία εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης για την αύξηση της
καύσης αερίου κατά τη διαδικασία εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου στο Δέλτα
του Νίγηρα από τον πολυεθνικό ενεργειακό κολοσσό Shell. Σύμφωνα με την ίδια
την έκθεση βιωσιμότητας της Shell, το 2010 καταγράφηκαν τα υψηλότερα επίπεδα
καύσης αερίου στην ιστορία της Ολλανδικής πετρελαϊκής επιχείρησης. Παρότι η καύση
αερίου αποτελεί μία παράνομη δραστηριότητα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της
Νιγηρίας, για τη Shell συνεχίζει να αποτελεί μία συνήθη επιχειρηματική πρακτική που
έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη μεγιστοποίηση των
επιχειρηματικών κερδών.

Στις αρχές Μαΐου, προωθήσαμε μία Διακήρυξη
του Δικτύου Φίλοι της Γης Ευρώπης για την
Αρκτική, η οποία καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες
να αναλάβουν άμεση δράση για την προστασία
αυτού του τόσο σπάνιου και σημαντικού
οικοσυστήματος, μέσω της επιβολής ενός
μορατόριουμ στην εξόρυξη πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς επίσης
και της αναγνώρισης και του σεβασμού των
δικαιωμάτων των ιθαγενών πληθυσμών.

Στα μέσα Μαΐου, σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο
Φίλοι της Γης, προωθήσαμε άλλη μία εκστρατεία
δημόσιας ενημέρωσης για την ανάληψη της
αντικειμενικής ευθύνης που αναλογεί στην
Ολλανδική πετρελαϊκή επιχείρηση Shell για 12
υποθέσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής και
κοινωνικής νομοθεσίας σε 5 ηπείρους.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης της Shell, παρουσιάσαμε μία
«παραπλανητική έκδοση» (“spoof edition”) του
ετήσιου απολογισμού της για το 2010. Οι 12
μελέτες περίπτωσης που συμπεριλαμβάνονται στην
έκθεση αφορούν την παραβίαση θεμελιωδών αρχών
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (υποθέσεις

δουλεμπορίου), εθνικών εργατικών νομοθεσιών (καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων), καθώς επίσης
και του ποινικού (δωροδοκία και διαφθορά) και περιβαλλοντικού δικαίου (πρόκληση ρύπανσης σε επίπεδα που
καθίστανται απειλητικά για ανθρώπινες ζωές, καταστροφή ευαίσθητων και προστατευόμενων οικοσυστημάτων).
Η παρουσίαση της έκθεσης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Shell έγινε από εκπρόσωπους τοπικών
κοινοτήτων και ιθαγενών πληθυσμών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, οι οποίοι
ζήτησαν από τη Shell: να αποκαταστήσει τη ρύπανση που έχει προκαλέσει και να αποζημιώσει τα θύματα των
δραστηριοτήτων της · να βελτιώσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της για να αποτρέψει το ενδεχόμενο
πρόκλησης επιπλέον ρύπανσης · να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων της · να τερματίσει
όλες τις δραστηριότητες της που συνιστούν απειλή στα αποθέματα νερού, στην ανθρώπινη υγεία, στην
καλλιεργούμενη γη και στη βιοποικιλότητα, όπως για παράδειγμα η υψηλής έντασης καύση αερίου, η εξόρυξη
καυσίμων σχιστόλιθου πετρελαίου, καθώς επίσης και η υποθαλάσσια εξόρυξη πετρελαίου στην Αρκτική και σε
μεγάλα βάθη · να σταματήσει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποζημιώσει τις τοπικές κοινότητες
και τις φυλές ιθαγενών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της.
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III. Σχιστόλιθος Πετρελαίου και Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων
της Ε.Ε.

Οι Φίλοι της Γης στηρίζουν τους αγώνες τοπικών κοινοτήτων και
ιθαγενών πληθυσμών, κοινωνικών κινημάτων και της κοινωνίας
πολιτών για τον τερματισμό της εξόρυξης και καύσης σχιστόλιθου
πετρελαίου (tar sands) από τα αμμώδη πεδία πετρελαίου της
Βορείου Αμερικής. Στις αρχές Μαΐου και Δεκεμβρίου, σε συνεργασία
με το Δίκτυο Φίλοι της Γης Ευρώπης, αποστείλαμε επιστολές
διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού και τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στους Διευθυντές του Τμήματος
Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Ενέργειας, απαιτώντας την
αναγνώριση του σχιστόλιθου πετρελαίου (tar sands) ως μία από

τις πιο ρυπογόνες πηγές καυσίμων και τη συμπερίληψη του στις προτεινόμενες διατάξεις εφαρμογής της
«Οδηγίας για την Ποιότητα των Καυσίμων» (“Fuel Quality Directive”), καθώς αν η ΕΕ ενδώσει στις
διπλωματικές πιέσεις του Καναδά – της σημαντικότερης χώρας προέλευσης καυσίμων από σχιστόλιθο
πετρελαίου στην Ευρώπη – και δεν προχωρήσει στη λήψη αυτής της απόφασης, τότε δεν θα εκπληρωθεί ο
στόχος της οδηγίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή καυσίμων κίνησης.

IV. Υπεράκτια Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Στις αρχές Οκτωβρίου, αποστείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας, αρχικά προς τους Διευθυντές της Υπηρεσίας
Ενέργειας και του Τμήματος Περιβάλλοντος και μετέπειτα προς τη Διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, ζητώντας να λάβουμε περισσότερες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα
διαχειριστικά σχέδια / προγράμματα για την υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση εντοπισμού
υδρογονανθράκων που πραγματοποιεί η Noble Energy International Ltd στο Τεμάχιο 12 της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά τα διαχειριστικά σχέδια /
προγράμματα αφορούν:

Η υπεράκτια εκμετάλλευση υδρογονανθράκων – δηλαδή η υποθαλάσσια εξόρυξη και μεταφορά
πετρελαίου και φυσικού αερίου – θεωρείται αναγκαία για την παραγωγή ενέργειας που
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο, συνεχίζοντας την εκμετάλλευση νέων αποθεμάτων
ορυκτών καυσίμων προκαλούμε ένα ανυπολόγιστο ρίσκο για τη βιολογική ποικιλότητα και την
άγρια ζωή, το φυσικό περιβάλλον και το παγκόσμιο κλίμα, καθώς επίσης και για τους απλούς
ανθρώπους, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. Οι Φίλοι της Γης τάσσονται ενάντια στην
εκμετάλλευση νέων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ανεξάρτητα από τη μορφή, την ποσότητα ή την
τοποθεσία στην οποία βρίσκονται. Τασσόμαστε υπέρ της υιοθέτησης συγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων για το σταδιακό τερματισμό της εκμετάλλευσης των υφιστάμενων αποθεμάτων
ορυκτών καυσίμων και ζητούμε να τεθεί οριστικό τέλος στην παροχή δημόσιων χρηματοδοτήσεων σε
προγράμματα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση των
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών από τις βιομηχανίες εξόρυξης, καθώς επίσης και την
καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων προς τις επηρεαζόμενες τοπικές κοινωνίες, τους κατοίκους και
εργάτες. Επιπλέον, πιέζουμε τις κυβερνήσεις κρατών σε ολόκληρο τον κόσμο να παρέχουν κάθε
απαραίτητη υποστήριξη σε προγράμματα καθαρής ενέργειας και εναλλακτικές οικονομικές πολιτικές, οι
οποίες θα μας οδηγήσουν σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο μέλλον. Τέλος, καλούμε
όλους τους συνανθρώπους μας, από όπου κι αν προέρχονται, να αναλογιστούν κριτικά και δημιουργικά τι
και πόση ενέργεια χρειάζεται να καταναλώνουν.
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την αντιμετώπιση απρόοπτης διαρροής υδρογονανθράκων και πυρκαγιάς ·
τη διαχείριση / απόρριψη της παραγόμενης λάσπης ·
τη διαχείριση όλων των υπόλοιπων αποβλήτων ·
οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ·
την περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ρύπανσης από πλοία.

Ειδικότερα, μέσω των συγκεκριμένων επιστολών ζητήσαμε να λάβουμε:
τα ακριβή αντίτυπα των διαχειριστικών σχεδίων / προγραμμάτων
τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων / προγραμμάτων και
τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία διαβούλευσης με άλλα εμπλεκόμενα τμήματα / υπηρεσίες,
η οποία ακολουθήθηκε μεταξύ των σταδίων υποβολής προς και έγκρισης από την Υπηρεσία Ενέργειας
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού των διαχειριστικών σχεδίων / προγραμμάτων.

Η Υπηρεσία Ενέργειας και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δεν έδωσαν ποτέ στη
δημοσιότητα τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια κρίσεως της ερευνητικής
γεώτρησης.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σε συνεργασία με τον Επίτροπο
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Γραφείο
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και τον Περιβαλλοντικό Όμιλο
Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ), διοργανώσαμε μία ημερίδα με θέμα
«Εκμετάλλευση Φυσικού Αερίου και Εξόρυξη Ορυκτών
Καυσίμων: Λύση ή Πρόβλημα;», κατά τη διάρκεια της
οποίας προβήκαμε σε μία συνολική παρουσίαση των
προβλεπόμενων διαδικασιών εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση
κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων και κυρίως τις υπεράκτιες
εξορύξεις υδρογονανθράκων. Παράλληλα, παρουσιάσαμε
το χρονικό της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων της υπεράκτιας ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στο Τεμάχιο 12 της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας, καταδεικνύοντας έτσι τα τεράστια κενά που παρατηρούνται στην όλη διαδικασία, συγκριτικά με όσα
προβλέπονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, των ευρωπαϊκών οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων.
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V. Αποψίλωση Αρχέγονων Δασών

Στα μέσα Απριλίου,
προωθήσαμε μία εκστρατεία
δημόσιας ενημέρωσης
εναντίον της Φινλανδικής
επιχείρησης παραγωγής

ξυλείας Stora Enso, η οποία κατηγορείται για σωρεία
περιβαλλοντικών εγκλημάτων και διαφθορά.

Συγκεκριμένα, την ημέρα της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Stora Enso, σε
συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο
Φίλοι της Γης, την οργάνωση Φίλοι
των Ακτημόνων (Friends of the
Landless), το Κίνημα Ακτημόνων
Εργατών στις Πόλεις (Rural
Landless Workers Movement), την
οργάνωση CEPEDES και το
Παγκόσμιο Κίνημα για Τροπικά
Δάση (World Rainforest
Movement), αποκαλύψαμε ότι τα

κέρδη της Stora Enso είναι αποτέλεσμα συστηματικών
παραβιάσεων περιβαλλοντικών και εργατικών δικαιωμάτων,
καθώς επίσης και του ποινικού δικαίου στη Λατινική Αμερική.
Μεταξύ άλλων, η Stora Enso κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων,
φοροαπαλλαγή, διαφθορά, παράνομη υλοτόμηση δασών, χρήση
παράνομων φυτοφαρμάκων, παράνομη επέκταση εμπορικών
μονοκαλλιεργειών και συστηματικές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες
έχουν οδηγήσει στην αποψίλωση αρχέγονων τροπικών δασών, στη διάβρωση του εδάφους καλλιεργούμενων
εκτάσεων, στην υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, στην αποδιάρθρωση των τοπικών κοινοτήτων, καθώς
επίσης και στην επιδείνωση της διατροφικής ασφάλειας και της οικονομικής αβεβαιότητας εκατομμυρίων
ακτημόνων ανθρώπων.

Η εκμετάλλευση των δασών και της
βιοποικιλότητας, των ορυκτών
μετάλλων και καυσίμων, της γης και
της γνώσης των φτωχότερων
ανθρώπων, κοινοτήτων και χωρών
έχει αφήσει στο πέρασμα της έντονα
τα σημάδια της περιβαλλοντικής
καταστροφής, της κοινωνικής
αποδιάρθρωσης και της οικονομικής
εξαθλίωσης. Απαιτούμε την
αναγνώριση και εξόφληση του
οικολογικού χρέους (ecological
debt) – των συσσωρευτικών για
ολόκληρες δεκαετίες επιπτώσεων της
καταλήστευσης των φυσικών πόρων,
της εξάλειψης της βιοποικιλότητας, της
καταστροφής του περιβάλλοντος, της
απόρριψης τοξικών αποβλήτων και
της επιδείνωσης των κλιματικών
αλλαγών. Το χρέος αυτό οφείλεται
από τους πλουσιότερους προς
τους φτωχότερους ανθρώπους και
από τις ανεπτυγμένες προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες.
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9. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

I. Πόροι και Κατανάλωση

Στα τέλη Ιανουαρίου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης
Ευρώπης, προωθήσαμε μία εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης
σχετικά με την «Πρόταση για την Επάρκεια των Φυσικών
Πόρων» (“Resource Efficiency Flagship Initiative”) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα
πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει άμεσα πολιτικές μείωσης
του οικολογικού αποτυπώματος της. Ακολουθώντας το Δίκτυο
Φίλοι της Γης Ευρώπης και το Ινστιτούτο Έρευνας για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη στην Ευρώπη (Sustainable Europe Research
Institute), προτείναμε τέσσερεις δείκτες υπολογισμού της
ποσότητας φυσικών πόρων που χρησιμοποιεί η Ευρώπη
σε ολόκληρο τον κόσμο: το αποτύπωμα χρήσης γης, το
αποτύπωμα χρήσης νερού, το αποτύπωμα εκπομπών
άνθρακα και της συνολική χρήσης φυσικών πόρων.

Στα μέσα Μαΐου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Φίλοι της Γης
Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Ομοσπονδία,
δημοσιεύσαμε μία έκθεση, με τίτλο «Πρόταση για την
Επάρκεια των Φυσικών Πόρων: Πραγματικές δράσεις για
να επιφέρουμε πραγματικές αλλαγές» (“Resource
Efficiency Flagship Initiative: Real actions to create real
change”), σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να
ακολουθήσει ένα βιώσιμο μονοπάτι, υπολογίζοντας τους
φυσικούς πόρους που καταναλώνει και θέτοντας φιλόδοξους
και δεσμευτικούς στόχους για να μειώσει το οικολογικό
αποτύπωμα της. Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να
δημιουργήσει μία πιο καινοτόμο και επαρκή Ευρωπαϊκή
βιομηχανία, προωθώντας περισσότερο ποιοτικά προϊόντα και
απαγορεύοντας τα πιο «βρώμικα» από αυτά. Επιπλέον, θα
πρέπει να εστιάσει την πολιτική διαχείρισης των
απορριμμάτων που παράγει στο τρίπτυχο της «επαναχρησιμοποίησης, μείωσης και ανακύκλωσης» (“reuse,
reduce and recycle”), αλλά και να προωθήσει την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας και τη διαφύλαξη των
φυσικών πόρων ως ζωτικών πόρων για τον άνθρωπο, τον πλανήτη και το μέλλον.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του πλανήτη, καθώς
χρησιμοποιεί ολοένα και μεγαλύτερη ποσότητα των φυσικών πόρων του πλανήτη για να ικανοποιήσει τις
υπερκαταναλωτικές της ανάγκες, γεγονός το οποίο την έχει μετατρέψει στην περισσότερο εξαρτώμενη από
εισαγόμενους φυσικούς πόρους γεωγραφική περιφέρεια στον πλανήτη. Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης καλούν
την ΕΕ να κάνει ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση επίλυσης αυτού του προβλήματος, μέσω της
ανάληψης μακροπρόθεσμων, φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων, προγραμμάτων και πολιτικών
μείωσης της χρήσης και αύξησης της επάρκειας των φυσικών πόρων.
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Διαχείριση Απορριμμάτων

Οι Φίλοι της Γης είναι δεσμευμένοι προς την
κατεύθυνση της ριζικής μεταστροφής της
κυρίαρχης αντίληψης στην Ευρώπη, η οποία
στηρίζεται στη λογική της «μακρινής απόρριψης
των αποβλήτων» (“throw-away waste”).
Αγωνιζόμαστε για τη διαφύλαξη των
πολύτιμων φυσικών πόρων της Γης, μέσω
της πρωταρχικής μείωσης της παραγόμενης
ποσότητας αποβλήτων, της
επαναχρησιμοποίησης παλαιών προϊόντων
όπου αυτό είναι δυνατό και της τελικής
ανακύκλωσης των υλικών, παρά της
απόρριψης τους σε χωματερές ή της καύσης
τους σε αποτεφρωτήρες. Στα τέλη
Αυγούστου, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία
Ενεργών Πολιτών Λεμεσού, αποστείλαμε μία
επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την παροχή ελεύθερης περιβαλλοντικής
πληροφόρησης και τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το νέο Πρόγραμμα
Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων που προωθείται στην επαρχία Λεμεσού.
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10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις αρχές Ιανουαρίου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου, συμμετείχαμε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Νομικών, όπου συζητήθηκε ο «Περί της 11ης Τροποποίησης του
Συντάγματος Νόμος του 2011», και ταχθήκαμε υπέρ της συνταγματικής
κατοχύρωσης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εκτός από την απόλαυση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος και μίας υψηλής
ποιότητας ζωής, υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να κατοχυρώνονται και μία σειρά
από άλλα θεμελιώδη περιβαλλοντικά δικαιώματα:

η πρόσβαση σε βιώσιμες μεθόδους βιοπορισμού, σε καθαρό νερό και σε συνθήκες υγιεινής διαβίωσης
η διατροφική και ενεργειακή κυριαρχία των πολιτών

η πρόσβαση σε πληροφορίες, η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και η προσφυγή στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
η πρόληψη και η αποκατάσταση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς
η ανάληψη αντικειμενικής ευθύνης για την πρόκληση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς («ο
ρυπαίνων πληρώνει» / “polluter pays”).

Μέσω της συνταγματικής κατοχύρωσης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης, η προστασία του περιβάλλοντος θα πάψει να αποτελεί απλά ένα μέσο για την εξασφάλιση άλλων
έννομων αγαθών (όπως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας υγείας ή της κοινωνικής ευημερίας),
αλλά θα αρχίσει να αποτελεί αυτοσκοπό του κράτους και μία θεμελιώδη αποστολή του συντάγματος. Παράλληλα,
θα αναγνωριστεί η ευθύνη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και η εκπροσώπηση των οργανωμένων
οικολογικών συμφερόντων στις διαδικασίες εφαρμογής του νόμου, οι οποίες συχνά παραβιάζονται λόγω της
υπέρτερης ισχύος των ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων.

Στα μέσα Ιουνίου, συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση και
παρουσίαση του προσχεδίου του «Περί Προστασίας του
Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου του 2011»,
καταθέτοντας τις θέσεις και τα αιτήματα μας στο Τμήμα Περιβάλλοντος
και τη Νομική Υπηρεσία. Επιπλέον, στις αρχές Νοεμβρίου,
συμμετείχαμε στην πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Νομικών όπου θα συζητείτο το νομοσχέδιο και υποβάλαμε εκ νέου τις
τελικές εισηγήσεις μας. Παρόλα αυτά, το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε
έγκαιρα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέβαλε δικαστική αγωγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι Φίλοι της Γης αγωνίζονται για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων όλων των
ανθρώπων, τα οποία περιλαμβάνουν: την πρόσβαση των απλών ανθρώπων και των τοπικών κοινοτήτων
σε ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους ∙ τα δικαιώματα των ιθαγενών πληθυσμών και άλλων
συλλογικοτήτων (εργατών, αγροτών, ψαράδων, καταναλωτών) να υπερασπίζονται τη γη και τα μέσα
βιοπορισμού τους ∙ την ελεύθερη πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης
πολιτικών αποφάσεων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα ∙ την ελευθερία άποψης και έκφρασης ∙ την
προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα και την αντίσταση σε ανεπιθύμητες μορφές
ανάπτυξης ∙ και την αποζημίωση σε περιπτώσεις καταπάτησης των παραπάνω δικαιωμάτων. Είμαστε
πάντοτε σε εγρήγορση, λόγω της ποινικοποίησης και της καταπίεσης των κοινοτήτων και των ακτιβιστών
που αναλαμβάνουν δράση για να προστατεύσουν την περιοχή, τους πόρους και το περιβάλλον τους.
Παράλληλα, δημιουργούμε δίκτυα αλληλεγγύης για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία όλων
εκείνων που ορθώνουν το ανάστημα τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων μας.
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Στις αρχές Ιουλίου, σε συνεργασία με το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας
του Περιβάλλοντος Terra Cypria, εκδώσαμε μία κοινή ανακοίνωση
τύπου, μέσω της οποίας προβήκαμε στη δημόσια καταδίκη της
αποτρόπαιης επίθεσης εναντίον μελών του Συνδέσμου
Προστασίας Άγριας Ζωής, η οποία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τις
συνεχείς και επίπονες προσπάθειες που καταβάλλονται για την
προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στη
χερσόνησο του Ακάμα. Επιπλέον, εκφράσαμε δημόσια την αμέριστη
συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας προς το Σύνδεσμο Προστασίας
Άγριας Ζωής και επισημάναμε ότι αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας να διασφαλίσουν την πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης και την απονομή περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

Στις αρχές Οκτωβρίου και ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία με το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του
Περιβάλλοντος Terra Cypria, ζητήσαμε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος τη συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην «Ομάδα
Εργασίας για το Περιβάλλον» (“Working Party for the Environment”), με στόχο την
ευρύτερη εκπροσώπηση της κοινωνίας πολιτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης και
εφαρμογής εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών.

Στα μέσα Δεκεμβρίου,
αποστείλαμε μία επιστολή
διαμαρτυρίας προς το
Υπουργείο Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, το Τμήμα
Δασών και το Τμήμα
Περιβάλλοντος, ζητώντας την
όσο το δυνατόν ευρύτερη
συμμετοχή των φορέων της
κοινωνίας πολιτών στις
διαδικασίες διαμόρφωσης
και εφαρμογής πολιτικών
για τη διατήρηση, την
προστασία, την αειφόρο
διαχείριση και την ανάπτυξη
των δασών.
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11. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι Φίλοι της Γης εργάζονται προς την κατεύθυνση προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή μίας
ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικής μας γενιάς, χωρίς να υποθηκεύει τη
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Η αειφόρος
ανάπτυξη στηρίζεται σε δύο βασικές ιδέες: αφενός, την ιδέα των αναγκών, συγκεκριμένα των ζωτικών
αναγκών των φτωχών του πλανήτη, η εκπλήρωση των οποίων θα πρέπει να αποτελεί βασική
προτεραιότητα ∙ και αφετέρου, την ιδέα των ορίων, τα οποία επιβάλλονται από την υπάρχουσα
τεχνολογική γνώση και μορφή κοινωνικής οργάνωσης στις δυνατότητες που μας παρέχει το φυσικό
περιβάλλον για να ικανοποιήσουμε τις τωρινές και μελλοντικές μας ανάγκες.

Στις αρχές Απριλίου, σε συνεργασία με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας
του Περιβάλλοντος Terra Cypria, αποστείλαμε ένα ερωτηματολόγιο για θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος σε όλα τα πολιτικά κόμματα ενόψει των επερχόμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, το
οποίο περιελάμβανε πέντε ερωτήματα που αφορούσαν την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τους
πυλώνες βιωσιμότητας της ενεργειακής πολιτικής (απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενίσχυση μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας και προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), την ουσιαστική προστασία των
προστατευόμενων περιοχών «Φύση 2000», την πάταξη της παράνομης και μη-επιλεκτικής παγίδευσης και
θανάτωσης άγριων πτηνών, καθώς επίσης και την «πράσινη» μεταρρύθμιση της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ. Στο ερωτηματολόγιο ανταποκρίθηκαν
τέσσερα κοινοβουλευτικά κόμματα (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού – ΑΚΕΛ, Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών –
ΚΙΣΟΣ, Ευρωπαϊκό Κόμμα – ΕΥΡΩΚΟ, Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών), ενώ άλλα δύο δεν απάντησαν
(Δημοκρατικός Συναγερμός – ΔΗΣΥ, Δημοκρατικό Κόμμα – ΔΗΚΟ).
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12. ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τον Ιούλιο του 2011, σε συνεργασία με 8 πολιτιστικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις από αντίστοιχες πόλεις της
Ευρώπης, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα “Heurit(age)”, το οποίο αποσκοπεί στην εκπαίδευση ατόμων και
ομάδων 3ης ηλικίας στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των
παλαιότερων και νεότερων γενεών, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των
συμμετεχόντων, μέσω της προώθησης και διαφύλαξης της πολιτιστικής και ιστορικής τους κληρονομιάς.
Κατά τη διάρκεια του 2011, αναλάβαμε μία σειρά από δράσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος.
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα (http://limassol.heuritage.eu), καθώς και το
λογισμικό της ιστοσελίδας (search engine) του προγράμματος.

Από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου, λάβαμε μέρος στην τελευταία συνάντηση των φορέων που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και επικεντρώθηκε στα ζητήματα της επιτυχούς
ολοκλήρωσης του προγράμματος και της εξασφάλισης της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του. Τέλος, στις 6
Ιουλίου, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού και το Γενικό Προξενείο της
Σλοβενίας, διοργανώσαμε μία εκπαιδευτική ημερίδα, με τίτλο «Heurit(age): Ένα Εργαλείο Προώθησης της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Λεμεσού», η οποία είχε ως στόχο την προώθηση της ιστοσελίδας του
προγράμματος στους κατοίκους της Λεμεσού και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση της.

Το πρόγραμμα “Heurit(age)” παρέχει την
ευκαιρία στους κάτοικους της πόλης και
επαρχίας Λεμεσού να μάθουν περισσότερα
για την τοπική κληρονομιά και τον
πολιτισμό τους, ενώ την ίδια στιγμή τους
βοηθά να εκπαιδευτούν στις νέες
τεχνολογίες, οι οποίες συνήθως δεν είναι
εύκολα προσβάσιμες. Παράλληλα, το
πρόγραμμα παρέχει ένα εργαλείο για την
υπέρβαση της κοινωνικής απομόνωσης των
ατόμων 3ης γενιάς και την προώθηση του
διαλόγου μεταξύ αυτών και των ατόμων των
νεότερων γενεών. Τέλος, το πρόγραμμα
παρέχει την ευκαιρία συνεργασίας όλων
αυτών των ατόμων και ομάδων, με στόχο τη
συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών
που συνθέτουν το πάζλ της πολιτιστικής και
ιστορικής τους κληρονομιάς
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13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

D. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέρα από τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που εμπίπτουν στα πλαίσια των εκστρατειών και δράσεων
μας, κατά τη διάρκεια του 2011 συμμετείχαμε σε μία σειρά από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με στόχο την
προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των
μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων.

Σημαντικότερο παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή μας στο Μαθητικό Συνέδριο του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως
Λεμεσού, με τίτλο «Εθελοντισμός: Στάση Ζωής», κατά τη διάρκεια του οποίου προβήκαμε σε μία σύντομη
παρουσίαση της οργάνωσης, με θέμα «Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός και Ακτιβισμός: Από την
Απαισιοδοξία της Σκέψης στην Αισιοδοξία της Δράσης».
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14.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Κατά τη διάρκεια του 2011, αρκετές από τις εκστρατείες και δράσεις μας έγιναν πρωτοσέλιδες ειδήσεις και
ολοσέλιδα αφιερώματα στον Κυπριακό ημερήσιο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα δόθηκε στις εκστρατείες για τα δάση και τη βιοποικιλότητα, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα
και τις βιομηχανίες εξόρυξης, την κλιματική δικαιοσύνη και την ενεργειακή κυριαρχία.

Οι σημαντικότερες δράσεις μας που απασχόλησαν τον Κυπριακό ημερήσιο τύπο αφορούσαν τις προϋποθέσεις
ένταξης της Κύπρου στο Παράρτημα I της UNFCC και τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, την υπεράκτια εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων στο τεμάχιο 12
της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανακήρυξη της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής σε
«Ζώνη Ελεύθερη Από Πυρηνικά», την διατήρηση και προστασία της Χερσονήσου του Ακάμα και της Χερσονήσου
του Ακρωτηρίου, την πάταξη της παράνομης και μη-επιλεκτικής παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών, την
κοινωνική ανάδειξη και περιβαλλοντική προστασία του Κυπριακού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4,
καθώς επίσης και την προστασία του περιφερειακού πάρκου και της δημόσιας παραλίας στο Δασούδι της
Λεμεσού.
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15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

E. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το 2011 ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Παρότι καταφέραμε να παραμείνουμε ενεργοί σε όλες σχεδόν τις
θεματικές ενότητες δράσης μας και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας σε όσο το δυνατόν περισσότερα
προγράμματα χρηματοδότησης των εκστρατειών μας, παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια του 2011 οδηγηθήκαμε στη
μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης, το οποίο πλέον αποτελείται από έναν μόνο επιστημονικό
συνεργάτη. Έτσι, καταφέραμε να μειώσουμε τα λειτουργικά έξοδα και να αυξήσουμε τα ετήσια έσοδα της
οργάνωσης, κάτι το οποίο ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε στις εξίσου σημαντικές
προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 2012 και να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα της
οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2011 τα συνολικά έσοδα της οργάνωσης
ανήλθαν στις €38,648.
Από αυτά:

36% (€14,400) προέρχονται από εισφορές ιδρυμάτων (π.χ. Ίδρυμα Λεβέντη, κ.α.) ∙
19% (€7,622) προέρχονται από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από την Κύπρο (π.χ. Τμήμα
Περιβάλλοντος, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, κ.α.) ∙
18% (€7,000) προέρχονται από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από το εξωτερικό (π.χ. Δίκτυο Φίλοι
της Γης Ευρώπης, Διεθνές Δίκτυο Φίλοι της Γης, European Climate Foundation, κ.α.) ∙
13% (€4,200) προέρχονται από πωλήσεις των οικολογικών προϊόντων της οργάνωσης (π.χ. μπλουζάκια,
ημερολόγια, πάνινες τσάντες, κ.α.)
8% (€3,150) προέρχονται από τις συνδρομές μελών, φίλων και υποστηρικτών ∙
3% (€1,100) προέρχονται από τις πωλήσεις των ετήσιων λαχνών και τα έσοδα της ετήσιας συνεστίασης
της οργάνωσης και
3% (€1,176) προέρχονται από διάφορες άλλες πηγές.
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Τα συνολικά έξοδα της οργάνωσης για το 2011 ανήλθαν στις €47,081.
Από αυτά:

53% (€25,079) κάλυψαν τα έξοδα ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την εργοδότηση του επιστημονικού
προσωπικού της οργάνωσης ·
21% (€9,606) κάλυψαν τα λειτουργικά έξοδα το γραφείου (π.χ. ενοίκιο, λογαριασμοί, γραφική ύλη) ·
14% (€6,700) κάλυψαν τα έξοδα εκστρατειών της οργάνωσης ·
6% (€2,700) κάλυψε την αποπληρωμή δανείων του προηγούμενου έτους ·
4% (€2,000) κάλυψαν διάφορα άλλα έξοδα για τη λειτουργία του γραφείου και
2% (€996) κάλυψαν την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και
συσκευής εκτύπωσης-φωτοτυπιών).

Ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2011 ετοιμάστηκε από τον Ταμία και την Βοηθό Ταμία της οργάνωσης,
ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης. Ο οικονομικός
απολογισμός βασίζεται στην αναλυτική κατάσταση των παραστατικών εξόδων της οργάνωσης, καθώς επίσης και
τις επίσημες αποδείξεις πληρωμών και εισπράξεων του έτους 2011. Τα επίσημα λογιστικά βιβλία της οργάνωσης
για το έτος 2011 ετοιμάστηκαν από εγκεκριμένους λογιστές και είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από τα μέλη της οργάνωσης, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης του 2012.
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16.ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012

Λεμεσός,
Ιούλιος 2012

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Το 2011 ήταν άλλη μία χρονιά γεμάτη από επιτυχίες. Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου, αυξήσαμε
σημαντικά τα μέλη της οργάνωσης, συνάψαμε δυνατές συμμαχίες με την τοπική κοινωνία πολιτών και ενισχύσαμε
τη δικτύωση μας με διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις. Καταφέραμε να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τις
εκστρατείες που είχαμε αναλάβει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και να υιοθετήσουμε και να προωθήσουμε μία
σειρά από νέες εκστρατείες. Η δράση μας είχε σημαντική απήχηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ παράλληλα οδήγησε στην ανάληψη δράσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις ανεξάρτητες
αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, καταφέραμε να αναδείξουμε μία πλειάδα
τοπικών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και να προωθήσουμε βιώσιμες
και δίκαιες προτάσεις για την επίλυση τους.

Ωστόσο, οι επιτυχίες αυτές συνεπάγονται ταυτόχρονα μία σειρά από προκλήσεις για το 2012, με σημαντικότερες:
Την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ·
Την απεξάρτηση του ενεργειακού ισοζυγίου από τα ορυκτά καύσιμα, την προώθηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και την ενίσχυση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ·
Την πάταξη της μαζικής, παράνομης και μη-επιλεκτικής παγίδευσης, θανάτωσης και εμπορίας άγριων
πτηνών στην Κύπρο ·
Την προστασία των δημόσιων χώρων πρασίνου και του παραθαλάσσιου περιφερειακού πάρκου στο
Δασούδι της Λεμεσού ·
Τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής παράδοσης και τη διαφύλαξη των αξιόλογων κτιρίων του παραδοσιακού
πυρήνα και του ιστορικού κέντρου της παλιάς Λεμεσού.

Για να μπορέσουμε όχι απλά να συνεχίσουμε, αλλά κυρίως να κλιμακώσουμε τις εκστρατείες και να εντείνουμε τις
δράσεις μας ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του 2012, χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας. Η εγγραφή νέων
μελών στην οργάνωση και η παροχή οικονομικής υποστήριξης από απλούς πολίτες αποτελεί τη βασική
προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας.

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια και την υποστήριξη σας, για να συνεχίσουμε τις εκστρατείες
και τις δράσεις μας!

Για άλλη μία χρονιά, ευχόμαστε να σας έχουμε συνοδοιπόρους σε αυτήν την τόσο δύσκολη προσπάθεια.

Με αλληλεγγύη,
Φίλοι της Γης Κύπρου

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ...
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!


