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Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 και 

είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Ως καταστατικούς σκοπούς έχει 

την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την προαγωγή της σχέσης 

ανθρώπου και φύσης και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το MedINA 

δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ηπείρου τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ στην περιοχή του 

ποταμού Αώου από το 2012, όταν υλοποίησε το διακρατικό έργο Interreg «Το Οικομουσείο 

του Ποταμού Αώου», που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία  2007-2013». 

Στόχο είχε την ανάδειξη, προβολή και προστασία αυτής της πλούσιας πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού, από τις 

πηγές του στην Ελλάδα μέχρι τις εκβολές του στην Αλβανία. Από το 2017, είναι ο ένας εκ των 

δύο βασικών Ελλήνων εταίρων του, επίσης, διακρατικού έργου «Αώος/Vjosa: Σώζοντας τον 

τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη», που χρηματοδοτείται από το Ελβετικό 

Ίδρυμα MAVA. Το συγκεκριμένο έργο έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής 

σημασίας και περιβαλλοντικής προστασίας μέσα από τον χαρακτηρισμό του ποταμού 

Αώου/Vjosa ως διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής που θα αποτελέσει το πρώτο 

Διασυνοριακό Πάρκο Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη.  

 

Πίνδος Περιβαλλοντική 

Η Πίνδος Περιβαλλοντική είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα και 

καταστατικούς σκοπούς τη διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού ήθους και την καλλιέργεια 

ενός σύγχρονου ουμανιστικού πνεύματος, που σέβεται τη φύση, προασπίζει το περιβάλλον 

και υπερασπίζεται τις ανθρώπινες αξίες. Η Πίνδος Περιβαλλοντική δραστηριοποιείται τοπικά 

στην περιοχή της Πίνδου και έχει διατελέσει βασικός εταίρος του έργου «Το Οικομουσείο 

του Ποταμού Αώου», ενώ σήμερα είναι βασικός εταίρος του έργου «Αώος/Vjosa: Σώζοντας 

τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη», με κύριες αρμοδιότητες την 

επιστημονική παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και της ιχθυοπανίδας που απαντάται 

στον ποταμό και της συμπερίληψης των τοπικών κοινωνιών σε δράσεις ευαισθητοποίησης 

και εκπαίδευσης.  

 

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ 

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, με έδρα το Βερολίνο, είναι ένας διεθνής ανεξάρτητος οργανισμός 
που πρόσκειται στο κόμμα των Πράσινων της Γερμανίας. Αναπτύσσει και προωθεί τα 
ζητήματα της σύγχρονης πολιτικής οικολογίας, όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η δημοκρατία, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συμμετοχικές διαδικασίες και η έμφυλη ισότητα. Γενικότεροι 
στόχοι του είναι η πολιτική εκπαίδευση ατόμων και κοινοτήτων, η διεθνής κατανόηση και ο 
κοινωνικο-οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή –και 
συχνά μέσα από τη δημιουργία δικτύων– εργάζεται ώστε να ενισχύσει ιδέες, πολιτικές και 
στρατηγικές και να διαδώσει καλές πρακτικές από όλο τον πλανήτη. Πρόκειται για ένα 
διεθνές δίκτυο που δραστηριοποιείται σε περίπου 60 περιοχές του κόσμου και διαθέτει 
γραφεία σε 33 χώρες.  
Το γραφείο της Ελλάδας λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από τον Ιούνιο του 2012. Μέσα από 
την πολύπλευρη δράση του –εκπαιδευτικά προγράμματα, μελέτες, έρευνες, συνέδρια και 
συζητήσεις, εκδόσεις, υποστήριξη φορέων της κοινωνίας των πολιτών– επιχειρεί να 
αναδείξει εναλλακτικές λύσεις και πολιτικές που οδηγούν στο μετασχηματισμό της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας προς ένα μοντέλο οικολογικής ανάπτυξης, έμφυλης δημοκρατίας 
και διαπολιτισμικής συμπερίληψης.  
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