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Εισαγωγή 
 
Η χώρα µας έχει µέχρι σήµερα θεσµοθετήσει 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας, σε 
εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 79/409 για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας. 
Με βάση τη συγκεκριµένη οδηγία και την αναγνώριση των Σηµαντικών Περιοχών για 
τα Πουλιά της Ελλάδας, που έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράµµατος του BirdLife 
Intrernational, τα κριτήρια θεσµοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας, πληρούν 42 
ακόµη περιοχές, τις οποίες η χώρα είναι υποχρεωµένη να συµπεριλάβει στον κατάλογο 
των ΖΕΠ που θα ενταχθούν στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000.  Η συγκεκριµένη εκκρεµότητα έχει 
µάλιστα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διαδικασία προσφυγής κατά της χώρας 
µας.  
Με βάση τα παραπάνω, στο άµεσο µέλλον προβλέπεται η θεσµοθέτηση συνολικά 183 
ΖΕΠ στη χώρα µας, στις οποίες ενδιαιτούν σηµαντικοί πληθυσµοί ειδών 
προτεραιότητας σε κοινοτικό επίπεδο. Μία από τις βασικότερες υποχρεώσεις της χώρας 
σχετικά µε τις ΖΕΠ, είναι η περιοδική εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης του 
προστατευτέου αντικειµένου (είδη ορνιθοπανίδας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 
Ι της Κ.Ο. 79/409) εντός των ΖΕΠ.  
Στόχος του προτεινόµενου προγράµµατος, είναι η δηµιουργία εθελοντικού δικτύου 
επόπτευσης της κατάστασης διατήρησης των περιοχών αυτών, ώστε να προκύπτει 
περιοδική εκτίµηση της κατάστασης των πληθυσµών των ειδών προτεραιότητας στις 
ΖΕΠ αλλά και των ενδεχόµενων προβληµάτων που υποβαθµίζουν την κατάσταση 
διατήρησής τους. ∆εδοµένης της γεωγραφικής διασποράς, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων 
των συγκεκριµένων περιοχών (πολλές από αυτές είναι βραχονησίδες ή αποµακρυσµένες 
βουνοκορφές), δεν θεωρείται εφικτή η συστηµατική παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων σε κάθε µία ξεχωριστά, µε βάση αυτόνοµα προγράµµατα 
επιστηµονικής παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό, η πρακτική που ακολουθείται στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (ενδεικτικά Μ. Βρετανία, Ισπανία και πρόσφατα η 
Τουρκία), είναι η επόπτευση της κατάστασης διατήρησης των ΖΕΠ µέσα από 
εθελοντικό δίκτυο παρατηρητών (caretakers), το οποίο συντονίζεται και οργανώνεται 
από την Ορνιθολογική Εταιρεία (δηλαδή των εθνικό εταίρο του BirdLife International) 
κάθε χώρας. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει εντάξει στο σχεδιασµό της τη 
δηµιουργία ενός τέτοιου τύπου δικτύου, το οποίο θα συµβάλλει µεταξύ άλλων και στην 
λειτουργία του θεσµού των Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας και θα βοηθήσει 
στην κάλυψη σηµαντικών υποχρεώσεων σε ότι αφορά στις Οδηγίες 79/409 και 92/43. Η 
ΕΟΕ στοχεύει στην αρχική οργάνωση του δικτύου αυτού, η λειτουργία του οποίου θα 
επιτρέψει σταδιακά την κάλυψη και των 183 περιοχών.  
Στην παρούσα φάση, στόχος του προγράµµατος είναι η κάλυψη τουλάχιστον 35 ΖΕΠ, 
µέσω της εµψύχωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης εθελοντών διεσπαρµένων σε 
ολόκληρη την Ελληνική περιφέρεια.  Στους βασικούς στόχους του προγράµµατος 
συγκαταλέγεται η βιωσιµότητα του δικτύου, η οποία διασφαλίζεται µε σωστή επιλογή 
των υποψήφιων εποπτών, εκπαίδευση και διαρκή συντονισµό και επαφή, µε τις τοπικές 
εθελοντικές οµάδες. Στο σχεδιασµό του υποβαλλόµενου προγράµµατος λήφθηκε υπόψη 
η εµπειρία της Ισπανίας, όπου λειτουργεί αντίστοιχο δίκτυο εδώ και µία οκταετία, µε 
πολύ καλά αποτελέσµατα.  
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1. Υπεύθυνοι παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά 
 
 

1.1 Το δίκτυο 
 
Η µεγαλύτερη σηµασία του δικτύου είναι η ίδια η ύπαρξη του. Ξεκινώντας µε 35 αρχικά 
περιοχές και µε στόχο τελικά να καλυφθούν και οι 196, σε όλη την Ελλάδα θα 
λειτουργούν οµάδες ανθρώπων µε σκοπό την παρακολούθηση, πρόληψη, αντιµετώπιση, 
διατήρηση των περιοχών αυτών. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται, θα είναι κοινά και 
τυποποιηµένα µε αποτέλεσµα να έχουν πανελλαδική ισχύ. Η διαπραγµατευτική δύναµη 
της ΕΟΕ θα είναι πολύ ισχυρότερη όταν θα µπορεί να παρουσιάζει στοιχεία της κλίµακας 
αυτής. Το ίδιο θα ισχύει και για τους υπευθύνους που θα ανήκουν σε αυτό το δίκτυο. ∆εν 
θα αντιµετωπίζονται ως µονάδες αλλά ως µέλη ενός συνόλου πανελλαδικής εµβέλειας.  
 
Το δίκτυο ξεκινάει µε 60 εθελοντές και 35 περιοχές, τις οποίες θα τις παρακολουθούν σε 
ετήσια βάση καταγράφοντας τόσο τα είδη ορνιθοπανίδας όσο και την κατάσταση 
διατήρησης των περιοχών.  
Έµφαση δόθηκε στην εύρεση εθελοντών που διατηρούν µια µόνιµη σχέση µε την 
περιοχή που επιλέγουν, είτε ως µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής, είτε κατάγονται από την 
περιοχή και έχουν δηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία της. Επίσης, οι 
περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή. Σε ορισµένες περιοχές 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας υπεύθυνος, κυρίως σε µεγάλες περιοχές, ή υπάρχει µια 
οµάδα ατόµων που ασχολείται µε την παρακολούθηση της περιοχής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ένας αναλαµβάνει τον συντονισµό της οµάδας και την επαφή µε την ΕΟΕ. 
Ο ρόλος των Υπευθύνων είναι πολύ σηµαντικός κυρίως γιατί αναλαµβάνουν να 
παρακολουθούν όλες τις θετικές ή αρνητικές εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στη 
περιοχή τους και να δίνουν µια αναφορά στην ΕΟΕ. Η αναφορά θα γίνεται σε ειδικά 
πρωτόκολλα πεδίου που θα περιλαµβάνουν την καταγραφή των ειδών προτεραιότητας, 
πληθυσµών, αναπαραγωγή κλπ. 
Επίσης, θα παρακολουθούνται και άλλοι παράγοντες (απειλές) που µπορεί να έχουν 
επίπτωση στα πουλιά ή στον βιότοπο και κυρίως προέρχονται από ανθρώπινες 
δραστηριότητες.  
Τέλος, θα παρακολουθούνται και όλες οι ενέργειες που γίνονται µε στόχο την 
διατήρηση της περιοχής είτε από τοπικές περιβαλλοντικές οµάδες, οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, όπου οι Υπεύθυνοι θα αναπτύξουν ένα σηµαντικό 
συµβουλευτικό ρόλο. 
Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι σε πρώτη φάση έµφαση θα δοθεί στην καταγραφή της 
κατάστασης των περιοχών και µόνο όσοι έχουν εµπειρία στην αναγνώριση ειδών θα 
συµπληρώνουν το πρωτόκολλο µε την αναφορά στην ορνιθοπανίδα. Σταδιακά όµως 
αναµένεται η εκπαίδευση και εξοικείωση των εθελοντών µε την παρατήρηση  και την 
καταγραφή ειδών.  
Τα δεδοµένα θα αποστέλλονται στα γραφεία της ΕΟΕ όπου θα υπάρχει η κεντρική βάση 
δεδοµένων καταχώρησης όλων των αναφορών, µέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα 
διαµορφωθεί, ώστε να παρακολουθείται η κατάσταση της ορνιθοπανίδας σε κάθε ΖΕΠ 
αλλά και σε εθνικό επίπεδο.  
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1.2 Υποχρεώσεις ΕΟΕ - Υπευθύνων 
 
Για να υπάρχει µια αποτελεσµατική και παραγωγική συνεργασία µεταξύ της ΕΟΕ και 
του Υπευθύνου θα πρέπει να υπάρχει σαφής συµφωνία στη δράση, υποστήριξη και 
ανταλλαγή πληροφοριών και από τις δύο πλευρές. 
Από τον Υπεύθυνο και την ΕΟΕ αναµένονται τα εξής: 

* Επαγρύπνηση: Οι Υπεύθυνοι παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις σε θέµατα 
διαχείρισης, σχεδιασµού και χρήσης της περιοχής, σηµαντικές εξελίξεις στους 
πληθυσµούς των πουλιών και στην ανάπτυξη των πόλεων και τις υπαίθρου που 
µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην περιοχή (για παράδειγµα παρακολουθώντας τον 
τοπικό τύπο) 
*∆ιατήρηση επαφών: Οι Υπεύθυνοι διατηρούν καλές επαφές µε τους ιδιοκτήτες, 
χρήστες και διαχειριστές της γης, τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, δασαρχεία, κλπ.) 
και τις τοπικές περιβαλλοντικές οµάδες 
* Υποστήριξη: Η ΕΟΕ παρέχει στους Υπευθύνους  πληροφορίες για την πολιτική, 
νοµοθεσία σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές  επίπεδο. 
* Γνώση και εµπειρία Για τον σχεδιασµό και εφαρµογή δράσεων διατήρησης, η 
ΕΟΕ µπορεί να ζητήσει την γνώση και την εµπειρία των Υπευθύνων και το 
αντίστροφο. 
* Αναφορές: Μία φορά το χρόνο οι Υπεύθυνοι ζητούνται να  συµπληρώσουν και 
να στείλουν στην ΕΟΕ την ετήσια αναφορά, που είναι ένα σταθερό 
ερωτηµατολόγιο για την κατάσταση της περιοχής. Η αναφορά βασίζεται σε 
τουλάχιστον τρεις επισκέψεις που έχει κάνει ο Υπεύθυνος στην περιοχή µε σκοπό 
την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος 
µπορεί να επισκεφθεί την περιοχή παραπάνω από τρεις φορές σίγουρα η αναφορά 
του θα είναι πιο πλήρες και πιο ενηµερωµένη. Το ερωτηµατολόγιο µπορεί να 
περιλαµβάνει και ελεύθερη αναφορά για τις εξελίξεις που συµβαίνουν στην 
περιοχή, αποκόµµατα τύπου µε σχετική αρθρογραφία, έργα που 
προγραµµατίζονται στη περιοχή κλπ. 
Τα αποτελέσµατα των αναφορών αναλύονται και συνθέτονται από την ΕΟΕ. Το 
τελικό προϊόν είναι µια συνολική ετήσια αναφορά για την κατάσταση των 
περιοχών που είναι υπό παρακολούθηση. Αυτή η αναφορά θα αποτελέσει ένα 
σηµαντικό εργαλείο για την άσκηση πίεσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
* Έγκαιρη αντίδραση: Σε περιπτώσεις άµεσης και σοβαρής απειλής ο Υπεύθυνος  
ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό την ΕΟΕ.  Μετά από διαβουλεύσεις και 
ανάλυση των σηµαντικότερων στοιχείων θα αποφασισθεί εάν και µε ποιο τρόπο 
θα αναληφθεί δράση. Τη δράση µπορεί να την αναλάβει ο Υπεύθυνος σε 
συνεργασία µε τοπικές οµάδες και φορείς ή µπορεί να χρησιµοποιηθούν άλλα 
µέσα όπως η άσκηση πίεσης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, δελτία τύπου για να 
ενισχυθεί η τοπική δράση κλπ. 
* ∆ηµοσιεύσεις: Οι υπεύθυνοι δεν µπορούν να αναλαµβάνουν την δηµοσίευση ή 
την αποστολή εγγράφων µε την σφραγίδα της ΕΟΕ. Μόνο όταν µια δηµοσίευση/ 
επίσηµο έγγραφο κριθεί απαραίτητο και µετά από εκτενής διαβουλεύσεις και 
επίσηµης συµφωνίας µε την ΕΟΕ θα µπορεί ένας Υπεύθυνος να προχωρήσει σε 
µια τέτοια ενέργεια.  

 
1.3  Πληροφορίες και επικοινωνία 

 
* Ενηµέρωση: Η ΕΟΕ θα αναλάβει την συχνή ενηµέρωση του Υπευθύνου για τις 
εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο που άπτονται θέµατα διατήρησης/ διαχείρισης των 
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ΣΠΠΕ και θα του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το 
νοµικό καθεστώς, ενέργειες που έχουν γίνει στο παρελθόν, έργα ή εξελίξεις που 
παρακολουθούνται στη περιοχή,  µελέτες και βιβλιογραφία 
* Επαφές: Η δηµιουργία επαφών τόσο µεταξύ των Υπευθύνων του δικτύου όσο 
και µε τοπικούς φορείς, οργανώσεις, κέντρα πληροφόρησης, κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα τροφοδοτείται συνεχώς τόσο από την ΕΟΕ όσο 
και από τους Υπευθύνους. 
* Επικοινωνία:  Θα εκδοθεί ειδικό News-letter που θα στέλνεται σε όλους τους 
Υπευθύνους και θα περιέχει αποτελέσµατα των αναφορών του δικτύου, θα 
φιλοξενεί γράµµατα των Υπευθύνων και θα περιέχει άρθρα σχετικά µε τις 
περιοχές που παρακολουθούνται.  Αυτό το έντυπο θα αποτελέσει το βασικό µέσο 
επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσµάτων τόσο µεταξύ των Υπευθύνων όσο 
και µε την ΕΟΕ και τοπικούς φορείς.  
* Ετήσια αναφορά για την κατάσταση των ΣΠΠΕ από την ΕΟΕ: Η ΕΟΕ θα είναι 
υπεύθυνη για την σύνταξη µιας συνολικής αναφοράς για όλες τις ΣΠΠΕ που 
παρακολουθούνται. Αυτή η αναφορά θα χρησιµοποιείται κυρίως ως µέσο επαφής 
και άσκησης πίεσης µε τους φορείς λήψεως αποφάσεων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 
* Ετήσια συνάντηση Υπευθύνων: Κάθε χρόνο θα διοργανώνεται µια συνάντηση 
όλων των Υπευθύνων και µελών της ΕΟΕ σε µία από τις περιοχές που 
παρακολουθούνται. Στόχος των συναντήσεων θα είναι η δηµιουργία επαφής 
µεταξύ των υπευθύνων, θα συζητιούνται προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισής 
τους, θα ανταλλάσσονται εµπειρίες και θα προτείνονται βελτιώσεις της 
λειτουργίας του δικτύου. 

 
 

2. Ο ρόλος των Υπευθύνων παρακολούθησης ΣΠΠE 
 
2.1 Στρατηγική 
 
2.1.1 Ορίζοντας την στρατηγική 
 
Για να καθορίσετε την στρατηγική πρέπει να γνωρίζετε τι ακριβώς συµβαίνει. Είναι 
σηµαντικό να είσαστε καλά πληροφορηµένοι αλλά µην περιµένετε να τα µάθετε όλα 
γιατί µπορεί τότε να είναι αργά. Μπορεί να χρειαστείτε  πληροφορίες για την ίδια την 
απειλή αλλά και για την πολιτική που βρίσκεται πίσω από αυτή. Αναλύστε το πρόβληµα 
όσο ακριβέστερα γίνεται και ψάξτε να βρείτε εάν υπάρχουν κρυµµένα προβλήµατα πίσω 
από αυτό. Μην µείνετε στο δωµάτιο σας αναλύοντας το. Βγείτε και µιλήστε µε τους 
αγρότες, τους χρήστες της γης, τους δηµόσιους υπαλλήλους, τους πολιτικούς και µάθετε 
για τον τρόπο που σκέφτονται. Για να µάθετε περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόβληµα θα µπορούσατε να συµβουλευτείτε τον Συντονιστή των ΣΠΠΕ στην ΕΟΕ. Θα 
µπορέσει σύντοµα να σας πληροφορήσει για το εάν υπάρχουν σχετικές αναφορές, 
πολιτική, νοµοθετικές ρυθµίσεις, άλλοι οργανισµοί που ασχολούνται µε το θέµα κλπ. 
 
Είναι συχνά δύσκολο να πετύχετε ένα χρήσιµο διάλογο µε τους τοπικούς φορείς, 
κατοίκους χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα την επιρροή σας. Όταν παραµείνετε σε ένα 
άτυπο διάλογο, χωρίς να εµπλέκετε υποστηρικτές, µέλη, και δηµοσιότητα, θα έχετε 
µικρή δύναµη στις διαπραγµατεύσεις και έτσι θα πετύχετε µικρή επιρροή. Εάν πάλι 
εµφανίζεστε σαν µέλος µιας ακτιβιστικής οµάδας, χάνετε τον διάλογο και δεν θα 
πετύχετε πολλά. Η καλύτερη στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση 
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περισσότερων από ενός εργαλείου. Μην δράτε πιο βαριά από ότι η κατάσταση χρειάζεται 
και ποτέ µην υπερβάλλετε. Προσπαθήστε να καθορίσετε καλά την στρατηγική και µην 
είστε πολύ επιθετικοί.  
 
Όσο θα εργάζεστε πάνω στο πρόβληµα η κατάσταση θα αλλάζει. Θα υπάρχουν 
άνθρωποι, οργανισµοί, πολιτικοί που θα υιοθετούν τις απόψεις σας ή που θα δρουν 
εναντίον τους. Πολιτικοί µπορεί να πάρουν αποφάσεις που να φέρνουν το τελικό σας 
στόχο πιο κοντά ή να τον κάνει αδύνατο να τον φτάσετε. Το σηµαντικό στο καθορισµό 
της στρατηγικής είναι να µπορεί να αναπροσαρµόζεται συνέχεια ανάλογα µε την 
κατάσταση για αυτό µια βήµα-προς-βήµα προσέγγιση µε συχνή αξιολόγηση είναι 
καλύτερη. Εάν το αποτέλεσµα δεν είναι το αναµενόµενο σκεφτείτε το γιατί. Μήπως 
χρησιµοποιήσατε λάθος στρατηγική; Είναι σηµαντικό να συζητάτε την στρατηγική που 
ακολουθείτε και τα διαφορετικά βήµατα µε την οµάδα σας, τον περιφερειακό και εθνικό 
συντονιστή των ΣΠΠΕ.   
 
2.1.2 ∆ιαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις 
 
Οι Περιφέρειες, οι νοµαρχίες και οι ΟΤΑ είναι συνεχώς αναµειγµένοι σε διαδικασίες 
λήψεων αποφάσεων που µπορεί να επηρεάζουν τις ΣΠΠΕ. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους 
Υπευθύνους παρακολούθησης, σε τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε τοπικούς 
επιχειρηµατίες, συλλόγους κλπ.  να προσπαθήσουν να εντάξουν µέσα στη διαδικασία µια 
γνώµη προς όφελος των πουλιών και της φύσης. 
¨Όσο γενικότερα και ασαφή τα σχέδια της κυβέρνησης είναι, τόσο µεγαλύτερη ευκαιρία 
έχει ένας Υπεύθυνος παρακολούθησης να προωθήσει τα συµφέροντα της φύσης και των 
πουλιών.  Είναι σηµαντικό να υπάρχει µια ξεκάθαρη θέση στον τρόπο µε τον οποίο θα 
αντιµετωπιστεί για παράδειγµα µια απόφαση του τοπικού δηµοτικού συµβουλίου. Η 
προσέγγιση του ∆ηµάρχου, των δηµοτικών συµβούλων και των λοιπών συµβούλων 
απέναντι στον Υπεύθυνο Παρακολούθησης παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο. Εάν έχετε 
καλές επαφές µε αυτούς τους ανθρώπους είναι προτιµότερο πρώτα να κουβεντιάζετε για 
τα αναµενόµενα προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσει ένα έργο. Σε άλλες περιπτώσεις 
µπορείτε να παρουσιάσετε τις ανησυχίες σας σε ένα γράµµα. (Πάντα να ζητάτε απάντηση 
σε κάθε επιστολή που στέλνεται) 
Εάν τίποτα δεν γίνεται µετά από µια τέτοια ενέργεια άλλα βήµατα πρέπει να παρθούν. 
Για παράδειγµα η δηµοσιοποίηση του προβλήµατος, περισσότερα γράµµατα και σε 
άλλους φορείς κλπ. 
 
2.1.3 ∆υναµική προσέγγιση 
 
Οι Υπεύθυνοι παρακολούθησης µπορούν να πετύχουν πολλά χρησιµοποιώντας µια 
δυναµική προσέγγιση. Παρακολουθήστε από κοντά αυτούς που λαµβάνουν τις 
αποφάσεις ακόµα και µετά τη λήψη µιας απόφασης που επηρεάζει µια ΣΠΠΕ. Να είστε 
πάντα ενηµερωµένος για την πολιτική κατάσταση που την διέπει. Επίσης, πάντα 
ευγενικά, να υποδεικνύετε την έλλειψη ή παράλειψη της νοµοθεσίας, την λάθος χρήση 
της νοµοθεσίας ή τη µη εφαρµογή της, στις αρµόδιες υπηρεσίες. Και αν είναι δυνατό 
προσφέρετε την γνώση σας ώστε να αποφευχθούν οι λάθος αποφάσεις. Για παράδειγµα 
εάν γνωρίζετε ότι η ∆ηµοτική αρχή έχει ξεκινήσει διαδικασίες για ένα καινούργιο σχέδιο 
που θα επηρεάσει την ΣΠΠΕ προσπαθήστε να συµµετέχετε σε συµβουλευτικά όργανα 
εάν αυτό είναι δυνατό. 
Όταν κρίνετε το περιεχόµενο ενός καινούργιου σχεδίου είναι σηµαντικό να έχετε µια 
ξεκάθαρη προσέγγιση. Είναι αναγκαίο να έχετε µια εικόνα της φύσης και του τοπίου της 
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περιοχής: πρέπει να σκεφτείτε πως το τοπίο θα πρέπει να φαίνεται και ποια είναι η 
καλύτερη χρήση της γης. Μια αναφορά στις αξίες της φύσης και του τοπίου θα βοηθήσει 
και καλό είναι να συµπεριλαµβάνει συγκεκριµένες προτάσεις όσο είναι δυνατό. Αυτές οι 
προτάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στη διαδικασία άσκησης πίεσης. 
 
2.1.4 Προσφέρετε εναλλακτικές λύσεις 
 
Η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων είναι συχνά απαραίτητη για να επηρεαστεί η 
διαµόρφωση της πολιτικής. Είναι σηµαντικό να κινητοποιήσετε την εξειδικευµένη γνώση 
ση που χρειάζεται ώστε να αναπτύξετε ισχυρές εναλλακτικές προτάσεις που να 
απευθύνονται στους πολιτικούς. Όσο πιο συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη είναι µια 
εναλλακτική πρόταση, τόσο πιο εύκολα µπορεί να γίνει επιλέξιµη και να εφαρµοστεί. 
Το καλύτερο είναι να ψάξετε να βρείτε βοήθεια από ειδικούς στην σύνταξη και 
τεκµηρίωση της πρότασης.  Γνωρίζει κάποιος από την οµάδα σας έναν καλό ειδικό που 
θα µπορούσε να βοηθήσει στη σύνταξη της πρότασης; Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα 
στο να βρεθεί κάποιος ειδικός από την πόλη σας ή την περιοχή, γιατί ένα τέτοιο άτοµο θα 
ενδιαφερθεί περισσότερο και θα θέλει να βοηθήσει στο να βρεθεί µια καλή εναλλακτική 
λύση. Εάν το θέµα είναι περισσότερο ακαδηµαϊκό τότε πλησιάστε πανεπιστήµια ή 
επιστηµονικά ινστιτούτα. Ακόµα, τα γραφεία της ΕΟΕ µπορεί να διαθέτουν επίσης 
χρήσιµες πληροφορίες. Μπορείτε να τα συµβουλευτείτε, να σας δώσουν πληροφορίες ή 
να σας κατευθύνουν προς κάποιους ειδικούς. 
Μια καλή εναλλακτική µπορεί συχνά να γίνει εύκολα αποδεκτή από τους πολιτικούς 
ειδικά εάν έχει προηγηθεί κάποια πίεση και έχει υπάρξει αντίδραση από την τοπική 
κοινωνία. Οι εναλλακτικές µπορεί να σηµαίνουν ότι πρέπει να γίνουν αµοιβαίες 
υποχωρήσεις ώστε να βρεθεί µια µέση λύση αντί να χαθεί ολοκληρωτικά η υπόθεση.  
 
2.1.5 Καθυστέρηση της διαδικασίας λήψεως απόφασης 
 
Το να καθυστερήσετε την διαδικασία της λήψεως µιας απόφασης µπορεί καµιά φορά να 
σας βοηθήσει στο να πετύχετε το σκοπό σας. Όσο περισσότερο διαρκεί ο χρόνος στο να 
ληφθεί µια απόφαση τόσες µεγαλύτερες πιθανότητες έχετε στο να συλλεχθούν 
καινούργια στοιχεία που µπορεί να είναι χρήσιµα και να πείσουν τα κέντρα αποφάσεων. 
Επίσης δίνεται χρόνος στο να κινητοποιηθούν τοπικές οµάδες, άλλοι πολιτικοί, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και να υπάρχει µια οµαδική αντίδραση προς τα κέντρα 
αποφάσεων. 
Ένας τρόπος στο να καθυστερήσει µια απόφαση είναι η νοµική προσφυγή. Ακόµα και 
εάν η υπόθεση χαθεί έχετε κερδίσει σίγουρα πολύ χρόνο. Ένας άλλος τρόπος είναι να 
ζητήσετε από τον ενδιαφερόµενο φορέα να διεξάγει µια µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων πριν πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Η ανάγκη για αυτό θα πρέπει να είναι 
πολύ πειστική, οπότε θα πρέπει να εµφανιστείτε µε ισχυρά επιχειρήµατα.  
 
 
2.2 LOBBY 
 
2.2.1 Υπεράσπιση 
 
Το λόµπι εµπεριέχει άτυπες συνοµιλίες µε πολιτικούς και δηµόσιους υπάλληλους. 
Αλλά το λόµπι είναι επίσης πολιτική εργασία που συµπεριλαµβάνει επίσηµες 
διαβουλεύσεις, συγγραφή επιστολών διαµαρτυρίας καθώς και συµµετοχή σε οµάδες 
διαβουλεύσεων. Όταν ασκείτε πίεση (lobbying) είναι σηµαντικό οι άνθρωποι που 
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επιθυµείτε να  επηρεάσετε να γνωρίζουν την οργάνωση σας, τις θέσεις και τις ιδέες 
σας καθώς επίσης και εκ µέρους ποιου οµιλείτε. 
Η άσκηση πίεσης δεν γίνεται µόνον στα παρασκήνια.. Η άσκηση πίεσης είναι 
χρήσιµη µόνον αν αποφύγετε την «ανωνυµία». Πρέπει να είσθε ορατοί και στον έξω 
κόσµο. Μόνο τότε θα  είσαστε ένας αντίπαλος από τον οποίο κανείς δεν µπορεί να 
ξεφύγει! Συχνά το να είσθε παρόντες σηµαίνει πως θα έχετε µεγαλύτερη επιρροή 
παρά αν περιορίσετε τις αντιρρήσεις σας µόνον σε γραπτές. 
Ο καθένας έχει τον ρόλο του στο lobbying, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του. Το 
µυστικό είναι να  ψάξετε να βρείτε λύσεις µε τις οποίες να συµφωνούν τόσο η 
οργάνωση σας όσο και οι άλλοι µε τους οποίους συζητάτε. Ένας καλός διαδροµιστής 
(lobbyist) θα προσπαθήσει να καταλάβει τις ιδέες των άλλων και θα τις προσαρµόσει 
προσεκτικά  ώστε και οι δύο οµάδες να πιστέψουν ότι µια καλή λύση έχει επιτευχθεί. 
Το έντονο lobbying, στο αρχικό στάδιο µπορεί να είναι χρήσιµο, µα δεν θα πρέπει 
όµως να το παρακάνουµε. Αρχίζοντας νωρίς σας δίνετε η δυνατότητα να εµπλακείτε 
στην διαδικασία σχεδιασµού από την αρχή της. Εάν οι πολιτικοί ή οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι γνωρίζουν τις ιδέες σας πριν διαµορφώσουν ή καταγράψουν κάποια 
πρόταση θα µπορούσαν να εξετάσουν και πιθανόν να συµπεριλάβουν τις ιδέες σας 
όταν οριστικοποιήσουν τις προτάσεις τους. Το lobbying µπορεί επίσης να είναι 
λιγότερο χρονοβόρο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναζητήσετε τις κρίσιµες 
στιγµές καθώς και τους ανθρώπους κλειδιά. Θα πρέπει να αποφασίσετε προσεκτικά 
ποια είναι η καλύτερη επιλογή σας. 
 
Παράδειγµα. Το δηµοτικό συµβούλιο πρόκειται να αποφασίσει για την χωροθέτηση 
ενός νέου οδικού δακτυλίου που θα  διασχίζει ένα ΙΒΑ. Αυτό το σχέδιο θα συζητηθεί 
αρχικά στην επιτροπή περιβαλλοντικού σχεδιασµού που θα συµβουλέψει το δηµοτικό 
συµβούλιο. Την εβδοµάδα πριν συνέλθει η επιτροπή τα πολιτικά κόµµατα θα πάρουν 
θέση πάνω στο θέµα. Την εβδοµάδα αυτή είναι µία καλή στιγµή να επισκεφθείτε ένα 
ή και περισσότερα πολιτικά κόµµατα. Καταθέστε την άποψη σας πάνω στο θέµα 
αλλά να είσθε σύντοµοι. Αφήστε χρόνο για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια και 
τέλος  καταθέστε την άποψη και τα επιχειρήµατα σας γραπτώς ώστε να µπορέσει να 
τα χρησιµοποιήσει το κόµµα για την δουλειά του. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο για τα 
µέλη της επιτροπής ακόµα και για τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου αν είναι 
δυνατή η πρόσβαση και σε αυτά. 
Όταν λαµβάνει χώρα η συνεδρίαση της επιτροπής ή του δηµοτικού συµβουλίου και 
δεν γίνεται κεκλεισµένων των θυρών φροντίστε να είστε  αρκετή ώρα νωρίτερα στον 
χώρο της συνεδρίασης, έτσι ώστε να δώσετε την ευκαιρία στα µέλη τους να σας 
κάνουν ερωτήσεις για περαιτέρω στοιχεία. Για αυτό και είναι σηµαντικό να σας 
γνωρίζουν ήδη! 
 
 
2.2.2 Πολιτική 
 
Όταν ασκούµε πίεση (lobbying) είναι σηµαντικό να δίνουµε πληροφορίες σε όλα τα 
πολιτικά κόµµατα καθώς και σε αυτά που έχουν µια τελείως διαφορετική άποψη. Οι 
επαφές σας µε κάποια κόµµατα θα είναι καλύτερες από αυτές που θα έχετε µε κάποια 
άλλα. Μην  αναλωθείτε όµως σε αυτά που δεν έχουν καµία διάθεση να σας 
ακούσουν. Παρακολουθείστε τα γιατί µπορεί στην πορεία να αλλάξουν άποψη. Τα 
κόµµατα που δεν έχουν σχηµατίσει ακόµα άποψη είναι σηµαντικά για την 
προσπάθεια σας. Προσφέρετε τους επιχειρήµατα και ή δυνατόν ένα παράδειγµα µίας 
τροπολογίας ή πρότασης που θα  µπορούσαν να καταθέσουν. Τέλος, µην ξεχάσετε 
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πιθανούς υποστηρικτές των ιδεών και επιθυµιών σας  δηλαδή τα πολιτικά αυτά 
κόµµατα που ήδη συµφωνούν µαζί σας. Για αυτό είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουν 
τις απόψεις σας, τα επιχειρήµατά σας καθώς και τις δραστηριότητες σας ώστε να σας 
υποστηρίξουν ανοικτά ή παρασκηνιακά. Θα µπορούσαν επίσης να σας βοηθήσουν να 
καταλήξετε στην καλύτερη τακτική για να χειριστείτε το όλο θέµα. Επίσης σηµαντικό 
είναι πως θα ασκήσουν τις δικές τους πιέσεις και εποµένως µπορεί να σας δοθεί η 
δυνατότητα να επηρεάσετε πρόσωπα στα οποία δεν έχετε πρόσβαση. Είναι σηµαντικό 
να είσαστε καλά πληροφορηµένοι πάνω στις σχέσεις των κοµµάτων µέσα σ αυτούς 
τους οργανισµούς λήψης αποφάσεων. Ο σύµβουλος ή το κόµµα το οποίο θέλετε να 
επηρεάσετε µπορεί να µην λαµβάνετε σοβαρά υπόψη από τους άλλους συµβούλους ή 
τα άλλα κόµµατα. Είναι επίσης πιθανόν ένα κόµµα εξ ορισµού να µην συµφωνεί µε 
κάποιο άλλο. Θα πρέπει να είσαστε ενήµεροι πάνω σε αυτά τα θέµατα και να δράσετε 
ανάλογα. 
 
 
2.2.3 Υπάλληλοι του ∆ηµοσίου. 
 
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να παίξουν έναν  πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο λόµπι. 
Θυµηθείτε πως κάθε πολιτική απόφαση προετοιµάζεται τουλάχιστον µερικώς από 
δηµόσιους υπάλληλους οπότε αναλογικά µπορούν να έχουν ιδιαίτερη δύναµη. Αν δεν 
γνωρίζετε ποιος δηµόσιος υπάλληλος εργάζεται πάνω στο θέµα θα µπορούσατε να το 
µάθετε καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο ή τις πληροφορίες. Προσπαθήστε να 
κανονίσετε µια συνάντηση µε τον αρµόδιο δηµόσιο υπάλληλο. ∆εν είναι σηµαντικό 
µόνο για ένα πολιτικό κόµµα να γνωρίζει την θέση σας αλλά και για τον δηµόσιο 
υπάλληλο που εργάζεται πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα το οποίο προσπαθείτε να 
επηρεάσετε. Αν έχετε µια συνάντηση αφήστε πάντα τις πληροφορίες σας  γραπτώς. Ο 
δηµόσιος υπάλληλος µπορεί επίσης να σας συµβουλεύσει πάνω σε λεπτοµέρειες της 
όλης διαδικασίας για την λήψη της απόφασης καθώς και για όλες τις επίσηµες 
δυνατότητες επιρροής. Να  έχετε όµως  στο νου σας πως ο δηµόσιος υπάλληλος 
µπορεί να σας παραπλανήσει. Θα µπορούσε για παράδειγµα να σας συµβουλεύσει να 
περιµένετε µέχρι την επίσηµη διαδικασία συµµετοχής. Αν ακολουθήσετε µια τέτοια 
συµβουλή µπορεί να χάσετε πολύτιµο χρόνο. 
 
 
2.2.4  Συνεργασία, δηµιουργώντας συµµαχίες  
 
Η συνεργασία είναι στενά συνδεδεµένη µε την διαδικασία άσκησης πιέσεων (λόµπι). 
Οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις συχνά βρίσκουν τις απόψεις φυσιολατρικών 
και περιβαλλοντικών οργανώσεων  προβλέψιµες και δεν θα πιστέψουν πως έχετε να 
προτείνετε κάτι νέο αν µόνο προβάλλετε αντιρρήσεις και διαµαρτύρεστε. Μπορεί να 
βρουν µια  ισορροπία ανάµεσα σε περιβαλλοντικές αξίες και σε οικονοµικά 
συµφέροντα ή να σας πουν πως θα το κάνουν, µα τις περισσότερες φορές τα 
οικονοµικά συµφέροντα επικρατούν. Μερικές φορές δίνουν περισσότερη σηµασία 
όταν κι άλλες οργανώσεις διαδίδουν το ίδιο µήνυµα. Ιδίως όταν πρόκειται για µια 
έγκυρη και  απρόβλεπτη οργάνωση την οποία δεν γνωρίζουν καλά ή που δεν 
περιµένουν να φέρει αντιρρήσεις. Για παράδειγµα όταν ο τουρισµός είναι πολύ 
σηµαντικός για ένα χωριό είναι φρόνιµο να συνεργαστείτε µε τον οργανισµό 
τουρισµού. Για να µάθετε αν υπάρχει κάποιος ή κάποια οργάνωση µε την οποία θα 
µπορούσατε να συνεργασθείτε χρειάζεται να διαπιστώσετε ποιοι έχουν κάποιο ρόλο 
να παίξουν από τους οποίους κάποιοι θα µπορούσαν να είναι ενδιαφέροντες 
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συνεργάτες. Θα πρέπει να γνωρίζετε τι είναι αυτό που εσείς οι ίδιοι ζητάτε ( η 
στρατηγική σας και πως θα την πραγµατοποιήσετε) καθώς και το πως αυτοί θα 
µπορέσουν να σας φανούν χρήσιµοι.  
Φροντίστε η εικόνα της οργάνωσης µε την οποία θα θέλατε να συνεργαστείτε να µην 
πλήττει την εικόνα της δικής σας οργάνωσης καθώς και το αντίστροφο. Όταν η δική 
σας οργάνωση επιδιώκει την αντιπαράθεση και έχει την εικόνα µίας σκληρής 
ακτιβιστικης οργάνωσης, µία οργάνωση κύρους µε ήπιες θέσεις µπορεί να µην 
επιθυµεί να συνεργασθεί . Εάν πολλές οργανώσεις δεν επιθυµούν να συνεργασθούν 
µαζί σας θα πρέπει να αναρωτηθείτε αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την εικόνα της 
οργάνωσης σας. Θα πρέπει να σκεφθείτε πόσο σηµαντικό είναι για σας να 
συνεργασθείτε µε µια άλλη οργάνωση. Αν είναι πραγµατικά σηµαντικό µπορεί να 
χρειασθεί να προσπαθήσετε να αλλάξετε την εικόνα της οργάνωσης σας. Μπορείτε να 
ψάξετε να βρείτε µία άλλη οργάνωση που να επιθυµεί να συνεργασθεί και µε τους 
δύο σας και έτσι να δηµιουργήσετε έναν συνδετικό κρίκο µε την οργάνωση που δεν 
επιθυµεί να συνεργασθεί µαζί σας. Για να είσαστε πλήρως αναγνωρισµένοι στην 
δηµοτική αρχή που παίρνει τις αποφάσεις είναι σηµαντικό να προβάλετε την ισχύ της 
οργάνωσης σας (τοπική οργάνωση, παραρτήµατα, εθνικός συνεργάτης). Αυτή η 
δύναµη βασίζεται στην υποστήριξη των ιδεών σας από πλήθος ανθρώπων (κυρίως 
αυτών που βρίσκονται σε καίριες θέσεις). Από την µια θα πρέπει να ενηµερώνετε 
τους ανθρώπους για την δουλειά και τις δραστηριότητες σας και από την άλλη θα 
πρέπει να κάνετε γνωστό στον κόσµο πως ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων 
υποστηρίζουν τις ιδέες σας. Αυτό γίνεται κυρίως µέσω του τύπου και των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης (µε την βοήθεια δελτίων τύπου, παρουσιάσεων στον τύπο και 
στα ΜΜΕ µε εκδροµές δηµοσιογράφων στα ΙΒΑ). Αλλά υπάρχουν και άλλες 
δυνατότητες όπως το να διανέµετε το δικό σας ενηµερωτικό δελτίο, posters, stands, 
εκθέσεις, διαλέξεις, πίνακες ενηµέρωσης. Οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιληφθούν τα 
προβλήµατα και τους κινδύνους και θα πρέπει να συµφωνήσουν πως η δράση είναι 
αναγκαία. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν πως το περιβάλλον τους κινδυνεύει από 
τις προτεινόµενες αλλαγές. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι αισθάνονται πως οι ίδιοι 
και το περιβάλλον τους κινδυνεύουν τόσο πιο διατεθειµένοι θα είναι να σας 
βοηθήσουν ή να σας υποστηρίξουν. Είναι ευκολότερο να κινητοποιήσετε ανθρώπους 
για έναν νέο κίνδυνο παρά για κάτι που συµβαίνει τα τελευταία είκοσι χρόνια. Στην 
περίπτωση αυτή θα βοηθούσε να βρείτε µια νέα οπτική γωνία ή µια νέα προσέγγιση. 
Για να περάσετε αυτό το νέο µήνυµα θα µπορούσατε να ζητήσετε τη βοήθεια του 
τµήµατος επικοινωνίας (και στρατολόγησης νέων µελών) της εθνικής σας 
ορνιθολογικής οργάνωσης. 
   
 
 
2.3 ∆ηµοσιότητα 
 
2.3.1 Επηρεάζοντας την κοινή γνώµη 
 
Στην αναφορά του, περί των «Κοινωνικών Οργανώσεων, της κοινής γνώµης και του 
περιβάλλοντος» το Oλανδικό κεντρικό γραφείο πολιτισµού και κοινωνικής µέριµνας 
δήλωσε ότι «η κοινή γνώµη µπορεί να θεωρείται ως το κεφάλαιο των κοινωνικών 
οργανώσεων». Η δηµοσιότητα είναι απαραίτητη για να ενηµερώνει και να 
ενεργοποιεί τους κατοίκους µέσα, αλλά και περιφερειακά στη περιοχή ΣΠΠ, που 
παρακολουθείτε και προστατεύετε. ∆ηµιουργεί κοινωνική συνείδηση.  Η 
δηµοσιότητα εξάλλου αποτελεί ένα από τα απαραίτητα εργαλεία για να ασκηθεί 
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πίεση στους πολιτικούς, αφού για παράδειγµα οι πολιτικοί µελετούν από κοντά το 
τοπικό αλλά και τον εθνικό τύπο. 
 
Η δηµοσιότητα ασκεί πίεση σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, καθώς 
αισθάνονται ότι δεν µπορούν να πάρουν µια απόφαση «ιδιαιτέρως» και ανενόχλητα 
αν τα θέµατα τους βρίσκονται στη δηµοσιότητα. Κατά κανόνα οι πολιτικοί θα 
προσπαθήσουν να αποφύγουν την κοινωνική αντίδραση. Για αυτό είναι τόσο 
σηµαντικό και απαραίτητο τελικά να περιλαµβάνεται ο τοµέας της δηµοσιότητας στη 
στρατηγική σας. Σε όλες σχεδόν τις επιτυχηµένες κινήσεις/ δραστηριότητες η 
δηµοσιότητα παίζει έναν αποφασιστικό ρόλο. Ιδιαίτερα σε εκλογική περίοδο οι 
πολιτικοί είναι ενδοτικοί/ συγκαταβατικοί/ µε την κοινή γνώµη.  
 
Αλλά πως δηµιουργείς δηµοσιότητα; 
Ξεκινά κανείς έχοντας ή αποκτώντας µια αίσθηση σε θέµατα ειδήσεων µε ιδιαίτερη 
ειδησιακή αξία: αυτά δηλαδή που ενδιαφέρουν τις εφηµερίδες. Όσο µεγαλύτερη η 
ειδησιακή αξία, τόσο µεγαλύτερη και η πιθανότητα να δηµοσιευτεί ένα δελτίο τύπου 
και ένα άρθρο στον τύπο. Ένα δελτίο τύπου γράφεται για λογαριασµό 
δηµοσιογράφου εφηµερίδας (ή κάποιου άλλου ΜΜΕ όπως ραδιόφωνο και 
τηλεόραση). Συνεπώς είναι σηµαντικό ένα δελτίο τύπου να είναι ανάλογα 
διαµορφωµένο ώστε να µπορεί να απορροφηθεί και να ενσωµατωθεί εύκολα σε ένα 
άρθρο (ή στήλη νέων news clip). Ένα άρθρο εφηµερίδας µπαίνει κατευθείαν στο 
θέµα. Για αυτό και ένα δελτίο τύπου θα πρέπει να είναι γραµµένο µε µια αίσθηση 
«ταχύτητας»: Η είδηση πρέπει να βρίσκεται στην αρχή του ∆Τ.  
 

• Όσο πιο ακριβές και επίκαιρο το θέµα, τόσο το καλύτερο  
• Μη δίνετε πληροφορία της περασµένης εβδοµάδας, αλλά πληροφορία για το 

(άµεσο) µέλλον 
• Σηµαντικοί άνθρωποι προσελκύουν τη προσοχή του τύπου: ο δήµαρχος, µια 
τοπική διασηµότητα, ένας γνωστός συγγραφέας που ζει στη πόλη. 
Τοποθετήστε δηλώσεις τέτοιων ανθρώπων στο δελτίο τύπου 

• Αν είναι δυνατό, συνδέστε το θέµα σας µε άλλα που ήδη προσελκύουν το 
ενδιαφέρον του τύπου 

• ∆ραστηριότητες και κινήσεις που προσφέρουν ειδικό και καλό φωτογραφικό 
θέµα ενδιαφέρουν τον τύπο 

• Γράψτε όσο πιο συγκεκριµένα και περιεκτικά µπορείτε    
  
Στη πράξη είναι πολύ χρήσιµο να παρακολουθείτε και να ενηµερώνεστε για τα 
πολιτικά δρώµενα της περιοχής, ώστε να µπορείτε να αντιδράσετε άµεσα στις 
εξελίξεις. Επίσης µπορείτε να δηµιουργήσετε δηµοσιότητα για τις νέες  
δραστηριότητες που εγκαινιάζετε (όπως για παράδειγµα να προσκαλέσετε τον 
δήµαρχο της περιοχής σε µια εκδροµή στις απειλούµενες ΣΠΠ, ή να οργανώσετε µια 
έκθεση πάνω σε ένα ειδικό θέµα κλπ) 
 
Συντονίστε την δηµοσιότητα και στο υπόλοιπο της στρατηγικής σας. 
Συνειδητοποιήστε σε ποιες στιγµές δεν επιθυµείτε δηµοσιότητα και σε ποιες όχι µόνο 
την επιζητάτε αλλά θα θέλατε και επιπλέον. Για παράδειγµα, λίγο πριν µία 
συνάντηση ειδικής επιτροπής, σε µια πολιτική συγκέντρωση ή ένα τοπικό συµβούλιο. 
Αυτές αποτελούν περιστάσεις για να προσελκύσετε δηµοσιότητα. Σκεφτείτε µία 
αυθεντική προσέγγιση, µία νέα άποψη, γνώµη ή µια ειδική τοποθέτηση.           
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2.3.2 Επαφή µε τα ΜΜΕ  
 
Οι δηµοσιογράφοι είναι ιδιαίτερα απασχοληµένοι και θέλουν να ξέρουν µε µια µάτια 
αν ένα µήνυµα είναι ενδιαφέρον. Μην τηλεφωνείτε σε έναν δηµοσιογράφο πολύ 
συχνά, καθώς συνήθως δεν τους ευχαριστεί. Ποτέ µην  κάνετε µεγάλης διάρκειας 
τηλεφωνική επικοινωνία µαζί τους.   
Τα πιο σηµαντικά ΜΜΕ για να προσεγγίσετε από τοπικές οµάδες είναι οι τοπικές 
εφηµερίδες, η καθηµερινές εφηµερίδες της περιφέρειας, το περιφερειακό ραδιόφωνο 
και οι τηλεοπτικοί σταθµοί. Για τον τοπικό τύπο τα δελτία τύπου παίζουν σηµαντικό 
ρόλο. Συνήθως δηµοσιεύουν τα δελτία τύπου αυτούσια, ίσως µόνο αλλάζοντάς τους 
τίτλο ή µικραίνοντας λίγο το κείµενο. 
Οι περιφερειακές εφηµερίδες αξιοποιούν τα δελτία τύπου µε έναν διαφορετικό τρόπο. 
Τα δελτία τύπου αποτελούν τη βάση για να γράψουν ένα άρθρο πάνω στο θέµα οι 
ίδιοι. Είναι πολύ πιθανό να επικοινωνήσουν µαζί σας για κάποια επεξήγηση ή 
διευκρίνιση, αλλά είναι επίσης πιθανό να δώσουν το λόγο και στην αντίπαλη πλευρά/ 
αντιπολίτευση (η αρχή της δηµοσιογραφίας να ακούει και τις δύο πλευρές µιας 
διαµάχης) Τέλος, τόσο το ραδιόφωνο όσο και οι τηλεοπτικοί σταθµοί µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν ένα ∆Τ ως ένα βασικό στοιχείο για τις εκποµπές τους. Όταν 
ενδιαφέρονται, µπορούν να κάνουν κανονική εκποµπή πάνω στο θέµα ή και να σας 
προσκαλέσουν στο studio.  
Η προσέγγιση των εθνικών ΜΜΕ είναι καλύτερο να γίνεται από το γραφείο 
επικοινωνίας της ΕΟΕ  ή σε συνεργασία µε την ΕΟΕ.   
 
Είναι δύσκολο να δηµοσιεύεται το ίδιο θέµα στην εφηµερίδα ξανά και η ξανά, αλλά 
υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Ένας τρόπος για να το καταφέρετε είναι να χωρίσετε 
το µήνυµα σε αυτούσια µέρη και να αρχίσετε µε ένα δελτίο τύπου για το πρώτο 
µέρος, το οποίο θα ακολουθηθεί αργότερα από το δεύτερο µέρος κοκ. 
 
Για παράδειγµα:  
 
1. Οι πρώτες αντιδράσεις των κατοίκων: Η ΣΠΠ περιοχή είναι πολύ όµορφη για να    
την τεµαχίσει η κατασκευή ενός  δρόµου 
2. Η ανακοίνωση της δροµολόγησης από την ειδική επιτροπή (εσείς θα την 
αποδεχτείτε;)  
3. Η οργάνωση µιας εκδροµής για την τοπική εξουσία στην περιοχή µαζί µε 
εκπρόσωπους του τύπου. 
4. Συνεντεύξεις ανθρώπινου ενδιαφέροντος µε τους πολίτες της περιοχής 
5. Πως θα επηρεαστούν τα πουλιά και άλλα φυσικά στοιχεία κοκ 
 
Η ανάπτυξη µιας κοινωνικής συζήτησης σε µια εφηµερίδα θα µπορούσε να αποδώσει. 
Πολλές εφηµερίδες έχουν σχετική στήλη «επιστολές στον εκδότη» οι οποίες έχουν 
ιδιαίτερη αναγνωσιµότητα. Μπορείτε να πυροδοτήσετε µια συζήτηση γράφοντας µια 
επιστολή στην εφηµερίδα εσείς οι ίδιοι. Μετά  ζητήστε από κάποιον (µέσα ή έξω από 
την οµάδα σας) να ανταποκριθεί στην επιστολή της ίδιας εφηµερίδας. Είναι σίγουρο 
ότι µια εβδοµάδα µετά κάποιος � εντελώς άγνωστος-  θα νιώσει ότι καλείται να 
γράψει στην εφηµερίδα επίσης. Και ξανά κάποιος άλλος θα ακολουθήσει κοκ. 
Ενθαρρύνεται τη συζήτηση µε ένα νέο γράµµα από εσάς ή κάποιον από την οµάδα 
σας. Έτσι η συζήτηση θα διατηρηθεί. Παρόλο που δεν µπορείτε να κατευθύνεται 
απόλυτα το αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης, αποτελεί ωστόσο έναν τρόπο για να 
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προσελκύσετε την κοινωνική προσοχή για ένα ιδιαίτερο πρόβληµα και να το 
διατηρήσετε στην ατζέντα.  
 
2.3.3 Γράφοντας ένα δελτίο τύπου  
 
Ένα δελτίο τύπου αποτελείται από διάφορα επιµέρους κοµµάτια. Στην αρχή 
τοποθετείτε έναν καθαρό και σύντοµο τίτλο. Ο έκδοτης σχεδόν ποτέ δεν αντιγράφει 
κατά γράµµα τον τίτλο. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείτε έναν 
απλό τίτλο που αντιπροσωπεύει το µήνυµα κλειδί. Για παράδειγµα: 
 
«Πάγωµα ζητήθηκε για την άρση της απαγόρευσης του κυνηγιού στη Λιµνοθάλασσα 
Γιάλοβας» ή «Το δικαστήριο απαιτεί προστασία της ορνιθοπανίδας στους 
υγροτόπους». 
 
Είναι σηµαντικό ότι τα κυρίως νέα ανακοινώνονται στο πρώτο µέρος ενός δελτίου 
τύπου. Πρέπει αµέσως να είναι ξεκάθαρο ποια είναι η ιστορία,/ τι θέλει το ∆Τ να πει. 
Σε αυτή την πρώτη παράγραφο δίδεται ο κύριος ρόλος και αποκαλείται «The lead»/ο 
οδηγός.  
Ο οδηγός είναι αυτός που απαντάει τα πέντε χαρακτηριστικά δηµοσιογραφικά 
ερωτήµατα όσο το δυνατό καλύτερα. Αυτά είναι Ποιος, Τι, Που, Γιατί και Πότε; 
 
Για παράδειγµα,  
Ποιος: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Tι: Από την επαρχεία ζητείται, η ενεργητική συµµετοχή στη βοήθεια για την 
φύλαξη των ΣΠΠ         
Που: Στην Λιµνοθάλασσα Γιάλοβας 
Γιατί: Η προστασία στις ΣΠΠ είναι ανεπαρκείς  
Πότε: Το γρηγορότερο δυνατό, «Τώρα!», στην επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής 
κλπ 
 
Μετά τον τίτλο και τον οδηγό ακολουθούν οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες. Στηριχτείτε 
στη βάση των γεγονότων και ξεκινήστε µε τις πιο σηµαντικές πληροφορίες.  
 
Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κανόνες για την σύνταξη και έκδοση ενός δελτίου 
τύπου.  
 

• Ένα δελτίο τύπου πρέπει να είναι σύντοµο � µικρό (κατά προτίµηση, όχι 
παραπάνω από ένα Α4) 

• Το περιεχόµενο πρέπει να είναι χειροπιαστό! Ο τύπος θέλει να ακούει 
γεγονότα και όχι ιδέες.    

• Ένα δελτίο τύπου πρέπει να µπορεί να «τυλίγεται». Αυτό σηµαίνει ότι οι 
σηµαντικότερες πληροφορίες θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχή του 
κειµένου. Όταν δηµιουργείται ένα άρθρο εφηµερίδας, ακολουθώντας τη ροή 
ενός δελτίου τύπου, θα µπορούσε µέρος από τις τελευταίες παραγράφους να 
έχει «αποκοπεί». Θα ήταν λοιπόν κρίµα η ουσία του περιεχοµένου να ήταν 
γραµµένη σε αυτές τις τελευταίες παραγράφους. 

• Η γλώσσα πρέπει να είναι καθαρή, χρησιµοποιήστε µικρές προτάσεις χωρίς 
γλωσσικά λάθη. Επιπλέον χρησιµοποιήστε έναν δυναµικό τρόπο γραφής. 
Αποφύγετε την παθητική φωνή στον τρόπο γραφής. ∆ηλαδή όχι «Στις 7 
Ιανουαρίου οι υπογραφές της καµπάνιας για το κυνήγι θα παραδοθούν στον 
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Περιφερειάρχη κύριο....» Αλλά « Στις 7 Ιανουαρίου η τοπική οµάδα 
προστασίας πουλιών παραδίδει τις υπογραφές για την καµπάνια για το κυνήγι 
στον Περιφερειάρχη κύριο....»  

• Τέλος, µην παραλείψετε να αναγράψετε το πρόσωπο επικοινωνίας για 
περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε τυχόν τηλεφωνήµατα από 
δηµοσιογράφους και διασφαλίστε ότι το πρόσωπο αυτό θα είναι εύκολο να το 
βρεις για τις επόµενες λίγες ηµέρες.    


