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Η εκςτρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2018
Φέτοσ ξεκινάει από τη κιάθο!
Για 23η χρονιά ξεκινά και φέτοσ η εκςτρατεία εθελοντικών καθαριςμών ακτών, βυθού και φυςικών περιοχών
ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ, που διοργανώνει το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS και έχει ςτόχο την ενημέρωςη και
κινητοποίηςη μικρών και μεγάλων πολιτών για τη διαφύλαξη του θαλάςςιου περιβάλλοντοσ. Η εκςτρατεία
ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ έχει την τιμή να υποςτηρίζεται, για ακόμα μια χρονιά, από τον Ολυμπιονίκη πύρο
Γιαννιώτη, ο οποίοσ ωσ επίςημοσ πρεςβευτήσ τησ ενςαρκώνει τισ αξίεσ τησ απρόςκοπτησ προςπάθειασ και το
όραμα για καθαρό και υγιέσ θαλάςςιο περιβάλλον.
Μετά την πολύ γόνιμη ςυνεργαςία του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS με δήμουσ και φορείσ από όλη την Ελλάδα, η
εκςτρατεία ςυνεχίζεται με αφετηρία τη κιάθο! Πιο ςυγκεκριμένα, την Πέμπτη 19 Απριλίου, ςτην παραλία
Μπούρτζι, το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS διοργανώνει τον πρώτο κεντρικό του καθαριςμό ςτο πλαίςιο τησ
εκςτρατείασ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2018, με τη ςυνεργαςία του Δήμου κιάθου και του Πολιτιςτικού
υλλόγου «Η κιάθοσ».
Η φετινή εκςτρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ επικεντρώνεται ςτο ζήτημα των πλαςτικών. Σα πλαςτικά μιασ
χρήςησ κάνουν περιςςότερο κακό απ' όςο νομίζεισ. Γιατί ςυχνά δεν ανακυκλώνονται. Μην ξεχνάσ να αναζητάσ το
ςήμα τησ ανακύκλωςησ. Σο πρόβλημα δεν θα λυθεί από μόνο του. Είμαςτε όλοι μέροσ αυτού του προβλήματοσ, ασ
γίνουμε και μέροσ τησ λύςησ υιοθετώντασ μια προςωπικά υπεύθυνη ςτάςη ςτην καθημερινότητά μασ. Πάρε μέροσ
ςτουσ εθελοντικούσ καθαριςμούσ που διοργανώνει και ςυντονίζει πανελλαδικά, κάθε χρόνο το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ
SOS. Η διάρκεια τησ εκςτρατείασ είναι από 16 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου και όςοι επιθυμούν να δηλώςουν
ςυμμετοχή
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να

ςυμπληρώςουν

τη

ςχετική

αίτηςη

ςτην

ιςτοςελίδα

τησ

εκςτρατείασ

www.medsoscleanup.gr ή να επικοινωνήςουν με τα γραφεία του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS ςτο 210 8228795.
Η εκςτρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ αποτελεί το μέςο διάδοςησ ςτην Ελλάδα του ευρωπαΰκού έργου PTwist
“An open platform for plastic lifecycle awareness, monetization, and sustainable innovation”. το πλαίςιο του έργου,
θα πραγματοποιηθούν πιλοτικέσ δράςεισ ςε τρεισ χώρεσ (Ολλανδία, Ελβετία, Ελλάδα). Οι πιλότοι θα ςυμβάλλουν
ςτη διάχυςη τησ έννοιασ τησ κυκλικήσ οικονομίασ και ςτην εμπλοκή τησ Κοινωνίασ των Πολιτών ςτο χέδιο Δράςησ
τησ ΕΕ για την κυκλική οικονομία, ςτο οποίο το πλαςτικό αποτελεί προτεραιότητα.
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