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ΣΗΝ ΑΛΟΝΝΗΟ ΔΙΝΕΣΑΙ ΣΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!

Σο άββατο 21 Απριλίου, ςτην Αλόννηςο, πραγματοποιήθηκαν καθαριςμοί ςτο πλαίςιο τησ
εκςτρατείασ εθελοντικών καθαριςμών ακτών, βυθού και φυςικών περιοχών ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ
ΜΕΟΓΕΙΟ, που διοργανώνει το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS για 23η χρονιά.
Πιο ςυγκεκριμένα, το 1 ου ύςτημα Προςκόπων Αλοννήςου, η ομάδα μαθητών του Λυκείου
Αλοννήςου x-alon, η Εταιρία για τη Μελέτη και Προςταςία τησ Μεςογειακήσ Φώκιασ MΟm και το
Ίδρυμα Thalassa, ένωςαν τισ δυνάμεισ τουσ και μαζί με το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS πραγματοποίηςαν
καθαριςμούσ ςτισ ακτέσ Σςουκάλια, Γυάλια και Μεγάλη Άμμοσ. Για ακόμα μία φορά εκατοντάδεσ
απορρίμματα απομακρύνθηκαν από τισ ακτέσ με τη βοήθεια των εθελοντών οι οποίοι φέτοσ όπωσ και
κάθε χρόνο βάζουν το δικό τουσ λιθαράκι ςτη λύςη του προβλήματοσ τησ θαλάςςιασ και τησ
παράκτιασ ρύπανςησ.
Η φετινή εκςτρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ επικεντρώνεται ςτο ζήτημα των πλαςτικών. Σα
πλαςτικά μιασ χρήςησ κάνουν περιςςότερο κακό απ' όςο νομίζουμε, καθώσ ςυχνά δεν
ανακυκλώνονται.
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 κυ κλική
οικονομία, ςτο οποίο το πλαςτικό αποτελεί προτεραιότητα.
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