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ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

Η εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2018 ξεκίνησε! 
Δηλώστε συμμετοχή! 

 
Για 23η 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. Η εκστρατεία 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ έχει την τιμή να υποστηρίζεται, για ακόμα μια χρονιά, 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.  

Η φετινή εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ επικεντρώνεται στο ζήτημα των πλαστικών. Τα πλαστικά 

μιας χρήσης κάνουν περισσότερο κακό απ' όσο νομίζεις. Γιατί συχνά δεν ανακυκλώνονται. Μην ξεχνάς να 

αναζητάς το σήμα της ανακύκλωσης. Το 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 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.  

Η διάρκεια της εκστρατείας είναι από 16 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής: όποιος επιθυμεί να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της 

εκστρατείας www.medsoscleanup.gr ή να επικοινωνήσει με τα γραφεία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 

στο 210 8228795. 

Η εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ αποτελεί το μέσο διάδοσης στην Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου 

PTwist “An open platform for plastic lifecycle awareness, monetization, and sustainable innovation”. Στο 

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 Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, στο οποίο το πλαστικό αποτελεί 

προτεραιότητα. 
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