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Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει την Ανοιχτή Εκδήλωση με τίτλο

18 Χρόνια ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Παίρνουμε μέρος στη Λύση για ένα Περιβάλλον χωρίς Απορρίμματα
την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 10π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙANOS, Σταδίου 24
Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής εκστρατείας και επικεντρώνει στην ανακοίνωση
των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των Φύλλων
Καταγραφής Απορριμμάτων και Παρατήρησης Φυσικών Περιοχών, με την επιστημονική αρωγή του
Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τα
οποία συμπλήρωσαν οι εθελοντές κατά το διάστημα 2006-2012. Η συστηματική καταγραφή των
απορριμμάτων αποτελεί ειδοποιό διαφορά της συγκεκριμένης εκστρατείας από ανάλογες
προσπάθειες και έχει οδηγήσει όχι μόνο στην αποτύπωση του ρυπαντικού φορτίου σε σημαντικό
αριθμό ελληνικών ακτών, αλλά και στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με τις πηγές
προέλευσής τους, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη
ρίζα του, επεμβαίνοντας προληπτικά. Παράλληλα καθιστά τους δεκάδες χιλιάδες εθελοντές, που
παίρνουν μέρος στη διαδικασία καταγραφής, πολύτιμους αρωγούς της εκστρατείας και συμμέτοχους
στην επιστημονική έρευνα μέσα από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων
Στην εκδήλωση, πέραν των συντελεστών, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ακαδημαϊκών,
επιστημονικών, θεσμικών φορέων και ΜΚΟ, δημοσιογράφοι, εθελοντές κ.α. και θα παρουσιαστούν
αναλυτικότερα τα προαναφερόμενα στοιχεία, όπως επίσης και η συνολικότερη πορεία της
εκστρατείας. Παράλληλα θα αναδειχθούν καλά παραδείγματα συνεργειών και συμμετοχικών
διαδικασιών που άπτονται της αντιμετώπισης του ζητήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στο
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον καθώς και η προστιθέμενη αξία τους για την αφύπνιση της
Κοινωνίας των Πολιτών και τη διαφύλαξη των φυσικών μας πόρων.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει Στρογγυλό Τραπέζι διαλόγου σχετικά με
τη ρύπανση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων από απορρίμματα και τους πιθανούς
τρόπους εξάλειψης του φαινομένου, θα προβληθεί βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ευρωπαίου
Επιτρόπου Περιβάλλοντος κου Janez Potočnik.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συντονίζει για 18η χρονιά την πανελλαδική εκστρατεία καθαρισμού
ακτών και άλλων φυσικών περιοχών ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (www.medsoscleanup.gr) που θα
πραγματοποιηθεί το διάστημα από 01 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2013, με συμμετοχή μαθητών και
εκπαιδευτικών, Δήμων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, εργαζομένων επιχειρήσεων και
εθελοντών κάθε ηλικίας. Τα τελευταία 17 χρόνια, η εκστρατεία έχει συμβάλει καθοριστικά στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χιλιάδων εθελοντών, σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η
παρουσία των απορριμμάτων στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
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