ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2009
Βράβευση της Νομικής Ομάδας
Υποστήριξης Πολιτών του WWF
Ομιλία: Σοφία Παπακωνσταντίνου

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ, εγώ μονάχος μου
έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.»
Αυτό είπε ο Ν. Καζαντζάκης.
H Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών του WWF το έκανε σημαία της,,,, το Μάιο
του 2002.
Από τότε μέχρι σήμερα, η δράση της είναι αδιάλειπτη.
Ποιο είναι το έργο: Η Νομική Ομάδα δέχεται έγγραφες καταγγελίες πολιτών
που σχετίζονται με την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος. Κάθε μήνα περίπου 15 –
20. Στη συνέχεια δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε υπόθεση και
πάντοτε σε συνεργασία με τους καταγγέλοντες, ξεκινάει η ανάλογη για κάθε
περίπτωση νομική διερεύνηση και διαδικασία.
100
επιστήμονες,
κυρίως
Νομικοί,
Αρχιτέκτονες,
Μηχανικοί
και
Περιβαλλοντολόγοι αποτελούν τη συμπαγή ομάδα της Νομικής Υποστήριξης
Πολιτών της WWF.
100 άνθρωποι που προσφέρουν συνολικά 90 ώρες κάθε εβδομάδα από τον
παραγωγικό χρόνο τους στο φιλόδοξο έργο τους. [

Μέχρι σήμερα έχουν χειρισθεί 500 υποθέσεις σε 54 τόπους, σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, αποδεικνύουν καθημερινά ότι ο εθελοντισμός δεν είναι
ερασιτεχνισμός. Ούτε ψυχρός επαγγελματισμός.

Θα αναφερθώ σε ελάχιστα μόνο έργα της Ομάδας:
•
Ζαγορά Μαγνησίας. Πέτυχαν αποξήλωση τσιμεντένιας ράμπας που
αλλοίωνε το φυσικό περιβάλλον και τη χρήση της παραλίας.

•
Λιμνοθάλασσα Ωρωπού στην Αττική. Σταμάτησαν την αυθαίρετη
ανοικοδόμηση που είχε ξεκινήσει και επεκτεινόταν σε τμήμα του υγροτόπου.

•
Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη στην Κέρκυρα. Εμπόδισαν την ανέγερση
ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην προστατευόμενη περιοχή. Πέτυχαν την
ανάκληση της σχετικής άδειας που είχε δώσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η αντιμετώπιση και η καταστολή ενός περιβαλλοντικού προβλήματος είναι
σημαντική υπόθεση. [11]
Ακόμη σημαντικότερη υπόθεση είναι η πρόληψη πιθανών καταστροφών που
οφείλονται στην ανθρώπινη αδιαφορία, στην αμέλεια, στην έλλειψη επαρκούς
νομικού πλαισίου.

Δεν είναι όμως μόνο τα απτά έργα. Η Νομική Ομάδα παρεμβαίνει και σε δύο
άλλα εξ ίσου σημαντικά επίπεδα. Στη συμπεριφορά,,,, τόσο των Πολιτών
όσο και του Κράτους.

Η ενθάρρυνση, η προτροπή και τα απτά αποτελέσματα
συμπεριφορά μας. Ακυρώνουν τη νοοτροπία του εφησυχασμού.

αλλάζουν

τη

Ολοένα και περισσότεροι επιθυμούμε να είμαστε κομμάτι της λύσης και όχι του
προβλήματος.
Ολοένα και περισσότεροι αφήνουμε τα λόγια και προχωρούμε σε μικρές,
καθημερινές πράξεις αντίδρασης απέναντι στην περιβαλλοντική προσβολή.
Ολοένα και περισσότεροι, λοιπόν, συμπεριφερόμαστε ως ενεργοί πολίτες.
Κάνουμε πράξη την κοινωνία πολιτών.
Και όλοι μαζί διεκδικούμε τη σωτηρία του περιβάλλοντος.

Η τρίτη σημαντική επιτυχία του έργου της Νομικής Ομάδας Υποστήριξης
Πολιτών του WWF έχει σχέση με το κράτος. Χάρη στις προσπάθειές της,
κάμπτεται ακόμη κι ο δύσκαμπτος δημόσιος τομέας. Μέσα από την επικοινωνία

και τη συνεργασία γίνεται πιο φιλικός. Ανταποκρίνεται στα αιτήματα, όλο και πιο
γρήγορα, όλο και πιο πρόθυμα.
Τρίπτυχο λοιπόν το έργο της Νομικής Ομάδας στην κοινωνία μας :
* Λιγότερη η περιβαλλοντική προσβολή
* Περισσότεροι οι ενεργοί πολίτες
* Πιο πρόθυμος ο δημόσιος τομέας.

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης είπε κάποτε:

«Ξεκίνα από το να κάνεις ό,τι είναι απαραίτητο. Μετά κάνε ό,τι είναι
δυνατό. Ξαφνικά πετυχαίνεις το αδύνατο».
Η Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών WWF τον επαληθεύει εδώ και επτά
χρόνια. Γι’ αυτά τα χρόνια αλλά και για τα επόμενα, τους ευχόμαστε Χρόνια
Πολλά, τους Επιβραβεύουμε, τους Συγχαίρουμε και, πάνω απ’ όλα, τους
Ευχαριστούμε.

Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Καραβέλλας,
Διευθυντής της WWF Hellas.

