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Η εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2017
«σαλπάρει» από τον Πειραιά!
Για 22η χρονιά ξεκινά και φέτος η εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και
φυσικών περιοχών ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, που διοργανώνει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
και έχει στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση μικρών και μεγάλων πολιτών για τη
διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Μετά την πολύ γόνιμη περσινή συνεργασία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με τον Δήμο
Πειραιά, που αποτυπώθηκε στη μαζική συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών στον κεντρικό
καθαρισμό στα Βοτσαλάκια τον Μάιο του 2016, η «συνταγή της επιτυχίας» επαναλαμβάνεται
και φέτος με τη διοργάνωση μίας ακόμα κοινής δράσης. Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 7
Μαΐου και ώρα 10 π.μ., στην παραλία Φρεαττύδα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει
τον πρώτο κεντρικό του καθαρισμό στο πλαίσιο της εκστρατείας ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
2017, με τη συνεργασία του Δήμου Πειραιά.
Στον καθαρισμό θα συμμετάσχουν μέλη και εθελοντές του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και του
Δήμου Πειραιά, εκπρόσωποι της UNEP MAP, αθλητικές ακαδημίες και σύλλογοι της πόλης,
ενώ θα πραγματοποιηθεί και υποθαλάσσιος καθαρισμός από δύτες της καταδυτικής σχολής
Piraeus Diving Center.

Για την ασφαλή υλοποίηση της δράσης θα συνδράμει το Σώμα

Εθελοντών Σαμαρειτών Πειραιά. Για τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στη δράση θα
πραγματοποιηθούν περιβαλλοντικά παιχνίδια από τους ειδικά καταρτισμένους συνεργάτες
του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ενώ όλοι οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος
στη συλλογή πολύτιμων πρωτογενών επιστημονικών δεδομένων, μέσα από την καταγραφή
του ρυπαντικού φορτίου της ακτής στα ειδικά διαμορφωμένα Φύλλα Καταγραφής
Απορριμμάτων που θα τους διανεμηθούν.
H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, κα Πατρίτσια
Γούργουρα δήλωσε σχετικά: « Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Δήμος Πειραιά δείχνει
σταθερά την υποστήριξή του σε δράσεις με προστιθέμενη περιβαλλοντική και κοινωνική αξία.
Ο εθελοντισμός και η προστασία του φυσικού μας κεφαλαίου είναι δείγματα πολιτισμού.
Επιδίωξή μας είναι, η αγαστή συνεργασία που ξεκίνησε πέρυσι να συνεχιστεί και να
δουλέψουμε από κοινού, ώστε ο Δήμος Πειραιά, ένας Δήμος με τεράστια κοινωνική και

οικονομική σημασία, να αποτελέσει περιβαλλοντικό πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση και
για άλλες περιοχές».
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει για ακόμη
μια χρονιά στην εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού που διοργανώνει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS. Με τη συγκεκριμένη δράση προσδοκούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες και
ιδιαίτερα τα παιδιά, ώστε να αποκτήσουν από νωρίς περιβαλλοντική συνείδηση. Πιστεύω ότι
οι θεσμικοί φορείς πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δίνουν κίνητρα σε μικρούς
και μεγάλους, προκειμένου να συμμετέχουν σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Καλώ τους δημότες να έρθουν την Κυριακή 7 Μαΐου στη Φρεαττύδα και να ζήσουν την
εμπειρία του εθελοντικού καθαρισμού της παραλίας, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια
ουσιαστική περιβαλλοντική δράση».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ έχει την τιμή να
υποστηρίζεται από τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη, ο οποίος ως επίσημος πρεσβευτής
της ενσαρκώνει τις αξίες της απρόσκοπτης προσπάθειας και το όραμα για καθαρό και υγιές
θαλάσσιο περιβάλλον.
Ο Ολυμπιονίκης κ. Σπύρος Γιαννιώτης, δήλωσε: «Όλοι οι Πειραιώτες και όχι μόνο,
οφείλουμε να βοηθήσουμε στον καθαρισμό την Κυριακή 7 Μαΐου 2017, στην παραλία και στη
θάλασσα της Φρεαττύδας. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται περιβαλλοντικές δράσεις, να
γίνονται καθαρισμοί κάθε χρόνο. Δίνουμε το μήνυμα ότι κάθε ημέρα, είναι ημέρα για
καθαρισμό και ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον».
Όπως και πέρυσι, η φετινή εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ επικεντρώνει στο πρόβλημα
των μικροπλαστικών, που παρότι αθέατα και ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό, αποτελούν μία
από τις σημαντικότερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και, σύμφωνα με τους
ειδικούς, το υπ’αριθμόν 1 ανερχόμενο κίνδυνο για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον. Η
διάρκειά της είναι από 1ηΜαίου μέχρι 30 Ιουνίου και όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή
μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της εκστρατείας
www.medsoscleanup.gr ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στο
210 8228795.

