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υμμετζχοντασ ςτην… Εκςτρατεία Εθελοντικών Καθαριςμών  
Παράκτιων και άλλων Φυςικών Περιοχών 

«ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ»           
1-31 Μαΐου 2011 

 
Το 2011 ζχει ανακθρυχτεί Ευρωπαϊκό Ζτοσ Εθελοντιςμοφ! Ζνασ λόγοσ παραπάνω να δϊςουμε φζτοσ τον 
δυναμικότερο εκελοντικό μασ εαυτό! Τι καλφτερο λοιπόν από τθ ςυμμετοχι  ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ 
και μαηικότερεσ εκελοντικζσ πρωτοβουλίεσ ςε Ευρϊ- μεςογειακό επίπεδο,  τθν εκςτρατεία κακαριςμοφ 
ακτϊν και άλλων φυςικϊν περιοχϊν «Καθαρίςτε τη Μεςόγειο», που το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS ςυντονίηει 
για 16θ ςυνεχι χρονιά! 
Φζτοσ θ πανελλαδικι εκςτρατεία, που πραγματοποιείται από 1 ζωσ 31 Μαΐου 2011, δίνει ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςτο κζμα τθσ προςταςίασ, διατιρθςθσ και διαχείριςθσ των Προςτατευόμενων Περιοχϊν τθσ 
Ελλάδασ*. 
Στθ διάρκεια τθσ περςινισ εκςτρατείασ, μόνο κατά τθ διάρκεια του Μαΐου, ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 
17.000 εθελοντζσ, οι οποίοι κακάριςαν 241 φυςικζσ περιοχζσ (ακτζσ, βυκοφσ, όχκεσ ποταμϊν/λιμνϊν, 
πάρκα, άλςθ κ.α.) ςε όλθ τθν Ελλάδα, ενϊ οι κακαριςμοί ςυνεχίςτθκαν μζχρι και το φκινόπωρο! Με βάςθ 
τα ςτοιχεία μασ, ςτθν εκςτρατεία ςυμμετείχαν 274 φορείσ ςε 34 νομοφσ τθσ Ελλάδασ, από τουσ οποίουσ 
102 ιταν Σχολεία, 44 Σφλλογοι (καταδυτικοί, αλιευτικοί, ιςτιοπλοϊκοί κ.α.), 55 Διμοι, 20 Επιχειριςεισ, 12 
Πρωτοβουλίεσ Πολιτϊν – ΜΚΟ και 38 μεμονωμζνοι φορείσ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η εκςτρατεία τελεί υπό την αιγίδα τησ UNEP/MAP, υλοποιείται με τθ ςυνεργαςία τθσ Αντιπροςωπείασ 
τησ ΕΕ ςτην Ελλάδα και με τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ του Εργαςτηρίου Θαλάςςιασ Γεωλογίασ και 
Φυςικήσ Ωκεανογραφίασ του Σμήματοσ Γεωλογίασ του Πανεπιςτημίου Πατρών. Χορθγόσ είναι το 
πρόγραμμα περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ AMSTEL ECO τθσ Ακθναϊκισ Ηυκοποιίασ και υποςτθρικτζσ 
θ TNT και θ ΑΛΑΚΑ Γίγασ. Χορθγοί επικοινωνίασ είναι θ REAL NEWS, REAL PLANET, REAL FM, ΕΡΣ, 
ΕΡΣonline, ΕΡΑ Δίκτυο, Ραδιοτηλεόραςη, ΕΡΑ ΠΟΡ, ΑΜΕΛ, ΗΑΠ και ΣΡΑΜ Α.Ε.  

Ελάτε και εςείσ ςτην παρζα τησ εκςτρατείασ «Καθαρίςτε τη Μεςόγειο» για να 
καθαρίςουμε ακόμη περιςςότερεσ φυςικζσ περιοχζσ τησ χώρασ μασ και να τονίςουμε  

ότι η προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι μια προςωπικά υπεφθυνη ςτάςη  που 
ενδυναμώνει το ρόλο και τα δικαιώματά μασ ωσ πολιτών. 
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Φζτοσ δίνουμε ιδιαίτερη ζμφαςη: 
 

- Στθν πλθροφόρθςθ ςχετικά με το κεςμό των Προςτατευόμενων Περιοχϊν και το (ευρωπαϊκό) 
Δίκτυο NATURA 2000  

- Στθν ανάδειξθ των προκλιςεων που αντιμετωπίηουν οι Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ. 
- Στθ ςυνεργαςία με τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο μιασ κοινισ προςπάκειασ  ενδυνάμωςθσ 

του διαφλου επικοινωνίασ με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ των προςτατευόμενων περιοχϊν. 
- Στθν ανάδειξθ καλϊν παραδειγμάτων και πρακτικϊν για τθν προςταςία φυςικϊν περιοχϊν. 
- Στθ γενικότερθ ενθμζρωςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςχετικά με τθν ανάγκθ προςταςίασ του 

κεςμοφ των Προςτατευόμενων Περιοχϊν και ςτα πολλαπλά οφζλθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που 
μποροφν να προκφψουν για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και οικονομίεσ, κακϊσ και ςτθν κατάρριψθ 
μφκων και προκαταλιψεων. 

 
Τα «μυςτικά» τησ εκςτρατείασ μασ: 

 Στθν εκςτρατεία αυτι πρωταγωνιςτζσ είναι οι ενεργοί πολίτεσ-εθελοντζσ! Δεν μζνει κανείσ «απ’ 
ζξω» ˙ μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, δφτεσ, ψαράδεσ, περιβαλλοντικζσ ΜΚΟ και ςφλλογοι, φορείσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, τουριςτικζσ και άλλεσ επιχειριςεισ, ακόμα και μεμονωμζνοι πολίτεσ, όλοι μποροφν να 
ςυμμετάςχουν! 

 Αποφαςίηουμε τον τόπο και το χρόνο που κα πραγματοποιιςουμε τον κακαριςμό και 
ςυμπλθρϊνουμε τθν ηλεκτρονική «φόρμα ςυμμετοχήσ» ι ςτζλνουμε εναλλακτικά τθ ςυμπλθρωμζνθ 
φόρμα ςυμμετοχισ με φαξ ςτο 210 – 8228795 ι με e-mail ςτο events@medsos.gr. 

  Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  λειτουργεί επιβοθκθτικά ςτζλνοντασ ςακοφλεσ απορριμμάτων και 
ζντυπο ενημερωτικό υλικό (θ αφίςα τθσ εκςτρατείασ με ςχετικό ενθμερωτικό υλικό και το φφλλο 
παρατιρθςθσ φυςικϊν περιοχϊν και καταγραφισ απορριμμάτων), και «ανεβάηοντασ» ςτθν 
ιςτοςελίδα του πλθροφοριακό υλικό για να ικανοποιιςει ακόμα και τα πιο ανιςυχα πνεφματα. 

 Επιπρόςκετα, παράλλθλα με τον πανελλαδικό ςυντονιςμό τθσ εκςτρατείασ, διοργανϊνει ανοιχτοφσ 
κεντρικοφσ κακαριςμοφσ και δίνει ραντεβοφ , με όςουσ κζλουν να  ενϊςουν τισ δυνάμεισ τουσ με τθν 
οργάνωςθ! 

 Δεν περιοριηόμαςτε ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων αλλά ςυμπληρώνουμε το «Φφλλο 
Παρατήρηςησ Φυςικών Περιοχών και Καταγραφήσ Aπορριμμάτων»1 και καταγράφουμε με ακρίβεια 
το είδοσ των απορριμμάτων που ςυναντάμε ςε φυςικά οικοςυςτιματα, τισ πικανζσ πθγζσ προζλευςισ 
τουσ, κακϊσ και τα προβλιματα των περιοχϊν που «επιςκεπτόμαςτε». 

                                                           
1
 ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ςτζλνουμε ςτο Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS ςυμπλθρωμζνο το Φφλλο Παρατιρθςθσ Φυςικών Περιοχών και 

Καταγραφισ Απορριμμάτων, κακώσ και φωτογραφίεσ ι άλλο υλικό (ηωγραφιζσ και εργαςίεσ μακθτών) από τισ δράςεισ για τθ 
μζγιςτθ δυνατι ςτιριξθ, προβολι και προώκθςι τουσ. 
Σα δεδομζνα που ςυλλζγονται με τθν πολφτιμθ ςυμβολι των εκελοντών τθσ εκςτρατείασ, επεξεργάηονται από το Εργαςτιριο 
Θαλάςςιασ Γεωλογίασ και Φυςικισ Ωκεανογραφίασ του Σμιματοσ Γεωλογίασ, Πανεπιςτθμίου Πατρών.  
 
 

http://www.medsoscleanup.gr/index.php/clean-the-med/apply.html
http://www.medsoscleanup.gr/images/stories/medsos/PDFs/FORMA_SYMMETOXHS_MEDSOS.pdf
../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JSZUO88M/events@medsos.gr
http://www.medsoscleanup.gr/
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*Ωσ «Προςτατευόμενη Περιοχή» ορίηεται μία ςαφϊσ κακοριςμζνθ γεωγραφικι περιοχι, χερςαία ι/και υδάτινθ, θ οποία είναι 

ειδικά αφιερωμζνθ ςτθν προςταςία και διατιρθςθ τθσ φφςθσ, ςε ςχζςθ και με τισ υπθρεςίεσ των οικοςυςτθμάτων και τισ 

πολιτιςτικζσ αξίεσ,  και θ οποία διαχειρίηεται μζςω νομικϊν ι άλλων αποτελεςματικϊν μζςων (IUCN, 1994). 

Στθν Ευρϊπθ, βαςικό εργαλείο για τθν προςταςία και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων αποτελεί το Δίκτυο 

NATURA 2000.  Στθν Ελλάδα το πολφπακο και μόλισ πρόςφατα εγκρικζν νομοςχζδιο «για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και 

άλλεσ διατάξεισ» δθμιουργεί ζνα Εθνικό φςτημα Προςτατευόμενων Περιοχών. 

Δυςτυχϊσ, παρά τα όποια μζτρα ζχουν λθφκεί, θ κατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων εξακολουκεί και 

χειροτερεφει ςε παγκόςμιο, ευρωπαϊκό αλλά και εκνικό επίπεδο. Οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ, όπου πραγματικά λειτουργοφν, 

αφοροφν ςε μεμονωμζνουσ κφλακεσ προςταςίασ, απζχοντασ μακράν από ζνα ςυνεκτικό δίκτυο, ενϊ για τισ  ευαίςκθτεσ καλάςςιεσ 

περιοχζσ θ μζριμνα ιταν μζχρι πρότινοσ υποτυπϊδθσ, με επακόλουκο τον χαρακτθριςμό ελάχιςτων από αυτζσ ωσ 

προςτατευόμενων. Επιπρόςκετα, κακϊσ το κακεςτϊσ προςταςίασ ςυχνά επιβάλλεται χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ςχετικά με τα οφζλθ που μποροφν να προκφψουν, θ οριοκζτθςθ μιασ περιοχισ ωσ 

προςτατευόμενθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ προκαλεί αντιδράςεισ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και δε γίνεται εφκολα αποδεκτι.  


