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Το MedINA είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που εργάζεται με τις τοπικές κοινότητες για την προ-
στασία της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και την προώθηση της ευημερίας τους.

Γιατί είμαστε εδώ
Η βιοποικιλότητα και τα υγιή οικοσυστήματα είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την ίδια μας 
την ύπαρξη. Παρέχουν τροφή, διατηρούν μια ισορροπία στο κλίμα και υποστηρίζουν κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Ωστόσο, μη αειφορικές ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν την κλιματική αλλαγή 
και την απώλεια της βιοποικιλότητας, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον των σημερινών και των μελλοντικών 
γενεών. Η απώλεια βιοποικιλότητας και η κατάρρευση των οικοσυστημάτων είναι μία από τις μεγαλύτε-
ρες απειλές που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία.

Η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου, είναι μια από τις πλουσιότερες σε βιοποικι-
λότητα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το μικρό της μέγεθος, φιλοξενεί το 25% του συνόλου των 
ειδών της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η ποικιλία των τοπίων της και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της την 
καθιστούν έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στον κόσμο. Η ανάγκη για την προστασία αυτών 
των αναντικατάστατων και ανεκτίμητων φυσικών πόρων είναι εμφανής.

Ωστόσο, οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας είναι ευάλωτοι. Σχεδόν 1 στα 2 ενδημικά είδη έχουν εξαφανιστεί 
ή είναι απειλούμενα, τα οικοσυστήματα και το φυσικό κεφάλαιο αντιμετωπίζουν πολλαπλές πιέσεις από 
την κλιματική αλλαγή, τη γεωργία, τις μη αειφορικές πρακτικές σε διάφορους τομείς, την αστικοποίηση, 
τον τουρισμό και τη συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Εργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες για να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα και να ενισχύσουμε 
την ανθεκτικότητα του τόπου τους στην κλιματική αλλαγή. Υιοθετώντας πρακτικές που διατηρούν και 
προστατεύουν τη γη και το νερό, από τα οποία εξαρτάται η ζωή τους, φιλοδοξούμε να γίνουν οι ίδιοι 
διαχειριστές της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Μόνο όταν οι κοινότητες γίνουν σύμμαχοι 
σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να σημειωθεί πραγματική πρόοδος με όρους αειφορίας. Μόνο τότε θα 
μπορέσουμε να οραματιστούμε έναν κόσμο όπου οι κοινωνίες ευημερούν σε αρμονία με τη φύση.
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗ

Όραμα 
Ένας κόσμος όπου οι κοινωνίες ευημερούν σε αρμονία με τη φύση.

Αποστολή 
Η αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων μέσω της διατήρησης και 
προστασίας των φυσικών πόρων και μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς τους.

Οι αξίες μας
 

Η Προσέγγισή μας

Βήμα 1: Συνδυασμός επιστήμης και παραδοσιακής γνώσης
Για να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τα πιο κρίσιμα ζητήματα στις κοινότητες όπου δουλεύουμε και 
για να βρούμε αποτελεσματικές και αειφόρες λύσεις, βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα και στην 
παραδοσιακή γνώση. Μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που εξετάζει τους τοπικούς φυσικούς και πολι-
τιστικούς πόρους, διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με τρόπους που έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους 
ανθρώπους όσο και στο περιβάλλον.

Βήμα 2: Δημιουργία συμμαχιών για την εξεύρεση λύσεων
Συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς και οργανώσεις, θεσμικούς παράγοντες, επιστήμονες και ηγέτες των 
κοινοτήτων για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων μας. Αναζητούμε τεχνογνωσία 
υψηλού επιπέδου μέσω συνεργασιών σε διαφορετικούς τομείς και συνθέτουμε γνώση για να εντοπί-
σουμε τις καταλληλότερες προσεγγίσεις στα πιο σύνθετα ζητήματα.

Βήμα 3: Ενδυνάμωση των κοινοτήτων για την προώθηση της αλλαγής
Ενδυναμώνουμε τις κοινότητες, ώστε να αισθάνονται περήφανες για τη φυσική και πολιτιστική τους κλη-
ρονομιά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη του σεβασμού και της προστασίας τους. Εργαζόμαστε συστη-
ματικά και μακροπρόθεσμα μαζί τους, για να οικοδομήσουμε τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές που θα 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και τη δράση για την προστασία των πολύτιμων αγαθών τους.

Συνεργασία
Πιστεύουμε στη συλλογική δράση ως κινητήρια δύναμη για την αλλαγή

Δέσμευση
Δεσμευόμαστε 

στην αποστολή μας 
και φιλοδοξούμε 
να κάνουμε τον 
κόσμο καλύτερο 

για όλους

Συνεργασία
 Πιστεύουμε στη 
συλλογική δράση 

ως κινητήρια 
δύναμη για την 

αλλαγή

Ποικιλότητα
Πιστεύουμε ότι η ποι-
κιλότητα των ειδών, 

των οικοσυστημάτων, 
των πολιτισμών και 
των απόψεων μας 

κάνει καλύτερους και 
πιο δυνατούς

Πάθος & 
δημιουργικότητα 

 Αγαπάμε αυτό που 
κάνουμε. 

Ενθουσιαζόμαστε 
και εμπνεόμαστε 
από νέες ιδέες
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Τι μας κάνει διαφορετικούς 

Διαλέγουμε τα καλύτερα στοιχεία από το παρελθόν και κοιτάζουμε στο μέλλον. 
Δεν είμαστε απλώς μια περιβαλλοντική οργάνωση. Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις του παρελθόντος ώστε 
να βρούμε καινοτόμες λύσεις για την προστασία των φυσικών μας πόρων, προωθώντας παράλληλα την 
ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. Ασπαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει: 

	Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις
Προωθούμε την ορθή και συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων με τη συνεργασία τοπικών, περιφε-
ρειακών και εθνικών φορέων.

	Πολιτιστικές πρακτικές & παραδόσεις
Διατηρούμε την παραδοσιακή γνώση που βοηθά τις κοινότητες να προοδεύουν, διατηρώντας την 
πολιτιστική τους ταυτότητα.

	Ανθρώπινη ευημερία
Υποστηρίζουμε τις κοινότητες προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσής τους και την ανθεκτι-
κότητά τους, προωθώντας ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη.

Οι Στρατηγικές μας Προτεραιότητες

Προτεραιότητα 1: Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα πολύτιμα οικοσυστήματά μας, διασφαλίζοντας ένα 
αειφόρο μέλλον για τις τοπικές κοινότητες

Οι τοπικές κοινότητες φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα και μοναδικά οικοσυστήματα. Αυτές οι κοι-
νότητες εξαρτώνται από τους φυσικούς τους πόρους για την τοπική παραγωγή και την οικονομική τους 
ευημερία και έχουν πλούσιες τοπικές παραδόσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τη γη και το νερό τους 
και αποτελούν μέρος της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Ωστόσο, οι μικρές κοινότητες αντιμετωπίζουν 
μεγάλες περιβαλλοντικές απειλές λόγω των ανεξέλεγκτων κλιματικών αλλαγών, σε συνδυασμό με την 
άσκηση μη αειφορικών δραστηριοτήτων. Η υπερεκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων και η απώλεια 
της τοπικής βιοποικιλότητας απειλεί την ευημερία τους και υπονομεύει την ανάπτυξή τους.

Θα εργαστούμε με τοπικές κοινότητες για να διευρύνουμε τη γνώση και να επηρεάσουμε συμπεριφορές, 
πρακτικές και πολιτικές που υπονομεύουν το περιβάλλον. Σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, 
αγρότες, μικρές τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε 
γνώση για τη γη και το νερό από τα οποία εξαρτάται η κοινοτική ζωή, υπερηφάνεια για τις πολιτιστικές 
πρακτικές που προστατεύουν αυτούς τους πολύτιμους πόρους και να εμπνεύσουμε ατομική και συλλο-
γική δράση για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των κοινοτήτων. Στα επόμενα 
τρία χρόνια, θα συνεργαστούμε με 1.000 μέλη τοπικών κοινοτήτων για να προωθήσουμε θετικές αλλα-
γές και θα προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα ζητήματα περιβαλλοντικής προστα-
σίας με στόχο να έχουμε ένα δίκτυο 18.000 πολιτών που θα ενημερώνεται τακτικά.

Στόχοι
1.  Αξιοποίηση της έρευνας για την ευημερία των κοινοτήτων

Θα εφαρμόσουμε την κατάλληλη επιστημονική έρευνα, ώστε να προτείνουμε οικονομικά συμφέ-
ρουσες λύσεις προς τα υπαρκτά προβλήματα των κοινοτήτων και να προωθήσουμε τον πλούτο των 
τοπικών οικοσυστημάτων και την αξία τους για την ευημερία της κοινότητας. Θα διασφαλίσουμε 
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ότι αυτές οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται στις κοινότητες για να οικοδομήσουμε την κατανόηση 
και να κινητοποιήσουμε την ανάληψη δράσης.

2.  Ενδυνάμωση των κοινοτήτων ώστε να γίνουν διαχειριστές της φυσικής τους 
 κληρονομιάς

Θα κινητοποιήσουμε τα μέλη των κοινοτήτων –ενήλικες, παιδιά και νέους– για να κατανοήσουν την 
αξία των φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων και να αναλάβουν δράση για την προστασία τους, προ-
ωθώντας ευκαιρίες κοινοτικής ανάπτυξης με θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

3.  Δέσμευση των εθνικών και τοπικών φορέων για την αειφορική διαχείριση  
 των φυσικών πόρων

Θα συνεργαστούμε με εθνικούς και τοπικούς φορείς για την εφαρμογή κρίσιμων στρατηγικών της 
Ε.Ε., όπως η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2030, η Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
(Farm2Fork) και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς και τη μετατροπή τους σε συγκεκριμένα σχέ-
δια δράσης σε τοπικό επίπεδο. Θα ενισχύσουμε επίσης την παρουσία μας σε παγκόσμια και περιφε-
ρειακά δίκτυα, όπως η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), η Συμμαχία για τη Μεσο-
γειακή Φύση και τον Πολιτισμό (AMNC) και η Συμμαχία για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους (MWA).

Προτεραιότητα 2: Δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ισχυρές και υγιείς κοινότητες, προστατεύοντας τη γη 
και το νερό από τα οποία εξαρτάται η ζωή τους 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινότητες έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στους κοινωνικούς, πολιτι-
στικούς και φυσικούς τους πόρους, καθώς και στην τοπική οικονομία και την ποιότητα ζωής. Η κλιματική 
αλλαγή μπορεί να μειώσει τη διαθεσιμότητα κρίσιμων φυσικών πόρων, περιορίζοντας τις επιλογές και τις 
αναπτυξιακές προοπτικές των μικρών κοινοτήτων.
Θα υποστηρίξουμε τις κοινότητες στη διασφάλιση των μέσων διαβίωσής τους, βοηθώντας στη διατήρηση 
και τη διαχείριση των φυσικών τους πόρων, ώστε να γίνουν ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή γνώση με την επιστήμη, θα προτείνουμε λύσεις για την αειφο-
ρική αγροτική ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων και θα παρέχουμε τα εργαλεία, τη γνώση 
και την υποστήριξη που χρειάζονται οι κοινότητες για να τις εφαρμόσουν. Μαζί με τους αγρότες και τα 
μέλη των κοινοτήτων, θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε τα τοπικά αγροδιατροφικά συστήματα και να 
βελτιώσουμε τις πρακτικές για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Στόχοι
1.  Διασφάλιση βιώσιμων αγροδιατροφικών συστημάτων

Θα ενδυναμώσουμε τους αγρότες ώστε να υιοθετήσουν αειφορικές αγροτικές πρακτικές και να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά παράγοντας φιλικά προς τη βιοποικιλότητα προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους. Μέσω του προγράμματος Terra Graeca, θα 
συνεργαστούμε με 150 αγρότες σε νησιωτικές και αγροτικές κοινότητες της χώρας.

2.  Προστασία & Διαχείριση υδατικών πόρων
Θα κινητοποιήσουμε τα μέλη και τους ηγέτες των κοινοτήτων σε σχέση με την αειφόρο χρήση και 
διαχείριση των υδατικών πόρων τους, αναπτύσσοντας συστήματα συλλογής και διαχείρισης νερού 
βασισμένα σε παραδοσιακές πρακτικές και προωθώντας πολιτικές και μεθόδους ορθής διαχείρισης 
των υδατικών πόρων. Μέσω του προγράμματος Aqua Vita, θα εφαρμόσουμε πιλοτικά τα συστή-
ματα αυτά σε τρεις (3) νησιωτικές τοποθεσίες.
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Προτεραιότητα 3: Οργανωσιακή ανάπτυξη
Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια οικονομικά βιώσιμη και λειτουργική οργάνωση

Θα δώσουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση της οργάνωσής μας, ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιή-
σουμε τις δυνατότητές μας και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 
Για τα επόμενα τρία (3) χρόνια, θα επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση μιας οικονομικά υγιούς και ανθε-
κτικής οργάνωσης, διευρύνοντας το δίκτυο των δωρητών μας, επιδιώκοντας νέες ευκαιρίες χρηματοδό-
τησης και αυξάνοντας την ικανότητά μας στην προσέλκυση οικονομικών πόρων. Θα δημιουργήσουμε 
επίσης ένα ισχυρό σχήμα διακυβέρνησης και ηγεσίας, που θα καθοδηγήσει την οργάνωση στην επιτυχή 
εφαρμογή της στρατηγικής της.

 
Στόχοι: 
1.  Εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων ώστε να εγγυηθούμε την  
 αποτελεσματική υλοποίηση και βιωσιμότητα των προγραμμάτων μας

Θα διευρύνουμε τη βάση των δωρητών μας, ανοίγοντας νέες ροές χρηματοδότησης και θα επενδύ-
σουμε στην ικανότητα της οργάνωσης να επιδιώκει νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, ειδικά στους 
τομείς της θεσμικής χρηματοδότησης και της προσέλκυσης πόρων από μεγάλους δωρητές. Ο στόχος 
μας είναι να εξασφαλίσουμε 2.000.000€ τα επόμενα τρία χρόνια.

2. Καθιέρωση ενός συμπεριληπτικού και αποτελεσματικού σχήματος 
 διακυβέρνησης και ηγεσίας. 

Θα συγκροτήσουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, θα ορίσουμε έναν Γενικό Διευθυντή και θα εξασφα-
λίσουμε τη συνεχή ανάπτυξη της ομάδας διοίκησης.

3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας, με γνώμονα τα  
 αποτελέσματα και τη χρήση της τεχνολογίας 

Θα αναπτύξουμε την υποδομή και τη διαδικασία για την παρακολούθηση των επιδόσεων της οργά-
νωσης με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

4.  Δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης και διαμοιρασμού που θα βοηθάει την  
 οργάνωση να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται συνεχώς

Θα υιοθετήσουμε ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Μάθησης για να 
αξιολογούμε συστηματικά τις επιτυχίες και τις προκλήσεις των προγραμμάτων μας και να αξιοποι-
ούμε τα δυνατά τους σημεία.
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