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Κοινή  τοποθέτηση 15 περιβαλλοντικών οργανώσεων με αφορμή το περιστατικό 

με τον ζιφιό 

Η ιστορία του μικρού ζιφιού που έφθασε στα νερά της Αττικής σε κρίσιμη κατάσταση 

ήταν δραματική μεν, λόγω της κατάληξης του ζώου, όμως αφήνει μια σειρά από 

συμπεράσματα και μαθήματα που είναι σημαντικό να επισημανθούν και τα οποία 

αφορούν στην περίθαλψη και προστασία των απειλούμενων ειδών ζωής και εν τέλει 

στην αποτελεσματική διατήρηση των οικοτόπων τους. 

Ως αρχική τοποθέτηση, οι 15 περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν θερμές 

ευχαριστίες στους επιστήμονες και ειδικευμένους εθελοντές που προσέφεραν γενναίες 

προσπάθειες για τη σωτηρία του ζιφιού. Αν και οι αρχικές ενδείξεις, από τις πρώτες 

κιόλας μέρες, δεν άφηναν ελπίδες θεραπείας, εντούτοις ο αγώνας που δόθηκε αλλά και 

η πάνδημη αγωνία για την τύχη του ήταν ειλικρινείς, συγκινητικές και ελπιδοφόρες για 

το μέλλον και την προφορά επιστημόνων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών 

στη προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στη χώρα μας. 

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, οι οργανώσεις επισημαίνουν τις εξής 

προτεραιότητες: 

• Άμεση οργάνωση της περίθαλψης άγριων ζώων: Η πολιτεία πρέπει 

επιτέλους να δει σοβαρά το θέμα της  περίθαλψης άγριων ζώων στην Ελλάδα. 

Η άγρια ζωή είναι πολύτιμος εθνικός αλλά και υπερεθνικός πλούτος. Δεκαετίες 



τώρα, η δραστηριότητα αυτή επιτελείται από εθελοντικές οργανώσεις χωρίς 

κρατική στήριξη και βασίζεται στη σκληρή δουλειά ανθρώπων που έχουν 

αφιερωθεί στον σκοπό αυτόν. Οι οργανώσεις της περίθαλψης, πέραν των 

διασώσεων συγκεκριμένων ατόμων άγριων ζώων, συλλέγουν εδώ και χρόνια 

πολύτιμα δεδομένα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η πολιτεία πρέπει 

να υποστηρίξει ουσιαστικά τη λειτουργία των υπαρχόντων κέντρων 

περίθαλψης, που εδώ και δεκαετίες προσφέρουν πολύτιμο έργο, και να 

προχωρήσει στην δημιουργία ορισμένων νέων, για τις ανάγκες που δεν 

καλύπτονται από τα υπάρχοντα, με βάση τη γεωγραφία της χώρας, την 

προσβασιμότητα και άλλα κριτήρια, και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις, τις 

προδιαγραφές και τους κανονισμούς για την αναγνώριση και τα κριτήρια 

λειτουργίας των κέντρων περίθαλψης. 

• Επείγουσα προστασία των βιοτόπων των κητωδών: Η χώρα είναι 

απαραίτητο να σεβαστεί τον μοναδικό φυσικό πλούτο που φιλοξενεί και να 

προστατεύσει αποτελεσματικά τους βιοτόπους των σπάνιων και ευάλωτων 

ειδών, όπως των κητωδών, και πρωτίστως την Ελληνική Τάφρο, η οποία στις 

μέρες μας απειλείται από τις παραχωρήσεις σε πετρελαϊκές για εξορύξεις 

υδρογονανθράκων αλλά και από άλλες πολλαπλές σημαντικές πιέσεις. 

• Βιώσιμος σχεδιασμός για τον θαλάσσιο χώρο: Ο θαλάσσιος χωροταξικός 

σχεδιασμός να προτάξει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και όχι 

την επιβάρυνσή του με προβλέψεις για δραστηριότητες μεγάλου ρυπαντικού 

αποτυπώματος και κινδύνου για ατυχήματα. 

• Εθνικά σχέδια δράσης ειδών προτεραιότητας: Τόσο το εθνικό σχέδιο δράσης 

για τα κητώδη, όσο και όλα τα σχέδια που εκκρεμούν, είναι απαραίτητο να 

εγκριθούν και η εφαρμογή τους να υποστηριχθεί με τον απαραίτητο διοικητικό 

συντονισμό, πόρους και με ανοιχτή και διαφανή συμβολή όλων των σχετικών 

και έμπειρων ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και οργανώσεων. 

• Έμφαση στους φυσικούς οικοτόπους και τις περιοχές Natura: Είναι πλέον 

επιτακτική ανάγκη να τεθεί ως εθνική προτεραιότητα η ολοκλήρωση των 

ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και η θέσπιση μέτρων διατήρησης και 

προστασίας των περιοχών Natura. Υπενθυμίζεται ότι την εκπλήρωση αυτής της 

εθνικής υποχρέωσης έναντι του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ η Ελλάδα την 



καθυστερεί αδικαιολόγητα εδώ και μια δεκαετία, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 

εκδόθηκε και σχετική καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο της ΕΕ. 

  

Οι οργανώσεις: 

1. ΑΝΙΜΑ 

2. Αρίων 

3. Αρκτούρος 

4. ΑΡΧΕΛΩΝ 

5. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

6. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

7. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

8. Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 

9. Καλλιστώ 

10. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

11. Greenpeace 

12. iSea 

13. MEDASSET 

14. ΜΟm 

15. WWF Ελλάς 
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