
  

  

Κάτοικοι,   εκπαιδευτικοί   και   επαγγελματίες   τουρισμού   του   Μυλοποτάμου   
σύμμαχοι   ενάντια   στο   πρόβλημα   των   θαλάσσιων   απορριμμάτων   στην   περιοχή   τους   

Δελτίο   Τύπου   

Ολοκληρώθηκε  με  επιτυχία  στις  18-3-2021  η  εισαγωγική  διαδικτυακή  συνάντηση  του  προγράμματος             
Σκουπίδια  στον  Αφρό-Μυλοπόταμος  με  τη  συμμετοχή  35  ατόμων,  φορέων  τοπικής  αυτοδιοίκησης,             
συλλόγων,   εκπαιδευτικών   και   επαγγελματιών   τουρισμού   και   εστίασης   από   την   περιοχή.   

Κατά  την  εκδήλωση  γνωρίστηκαν  οι  εμπλεκόμενοι  φορείς,  παρουσιάστηκε  το  πρόγραμμα,  εξηγήθηκε  το              
κρίσιμο  ζήτημα  των  θαλάσσιων  απορριμμάτων  και  πώς  ο  νέος  Νόμος  για  τα  Πλαστικά  μιας  Χρήσης  μπορεί                  
να  συμβάλει  στην  αντιμετώπισή  του.  Στη  συζήτηση  που  ακολούθησε  φάνηκε  τόσο  η  συνειδητοποίηση  του                
προβλήματος,   όσο   και   η   προθυμία   όλων   να   μετέχουν   ενεργά   στις   δράσεις   του   Προγράμματος.   

Ανάμεσα  σε  άλλα  αναφέρθηκαν  τα  εξής  από  τους  συμμετέχοντες:  Ασφαλώς  υπάρχουν  πολλά  θέματα  που                
μπορούν  να  βελτιωθούν  για  καθαρότερες  θάλασσες  και  ακτές  στην  περιοχή.  Παρά  το  γεγονός  ότι  το                 
Σκουπίδια  στον  Αφρό-Μυλοπόταμος   είναι  ένα  πρόγραμμα  με  πολύ  περιορισμένους  πόρους,  μπορεί  να              
έχει  διείσδυση  στην  τοπική  κοινωνία  διότι  αφορά  την  καθημερινότητα  των  πολιτών,  τόσο  στους               
παραθαλάσσιους  οικισμούς  όσο  και  στην  ενδοχώρα.  Το  πρόγραμμα  μπορεί  να  συνδεθεί  με  τοπικές               
πρωτοβουλίες  για  την  κυκλική  οικονομία,  όπως  και  με  τις  πρωτοβουλίες  του  Γεωπάρκου  Ψηλορείτη.               
Αναφέρθηκε  η  ανάγκη  κατάρτισης  των  εκπαιδευτικών  της  περιοχής  αλλά  και  της  ενημέρωσης  των  πολιτών                
με   πολλαπλά   κανάλια   επικοινωνίας.   

Ο  συντονιστής  Καθηγητής  Μ.  Σκούλλος  τόνισε  ότι  αν  και  το  πρόγραμμα  από  τη  φύση  του  δεν  μπορεί  να                    
λύσει  όλα  τα  προβλήματα  ρύπανσης  της  περιοχής,  μπορεί  ωστόσο  να  δημιουργήσει  ένα  όραμα  που  να                 
υποστηριχθεί  από  μία  κρίσιμη  μάζα  εκπαιδευτικών,  μαθητών  και  επαγγελματιών  που  θα  συνεργαστούν              
και  θα  διασφαλίσουν  τη  συνέχεια  στις  δράσεις.  Κι  όπως  εύστοχα  σημείωσε  ένας  από  τους  συμμετέχοντες                 
«Αντίθετα  με  την  περίπτωση  της  πανδημίας,  που  καλούμαστε  να  μειώσουμε  τον  δείκτη  μετάδοσης  R,  στην                 
περίπτωσή  μας  χρειαζόμαστε  να  αυξήσουμε  τον  δείκτη  θετικότητας,  ο  καθένας  μας  να  μεταδώσει  σε                
όσους   περισσότερους   μπορεί   το   μήνυμά   μας   για   τα   θαλάσσια   απορρίμματα»   (Γ.   Ρηγάκης,   ΔΣ   Πανόρμου).   

Κλείνοντας  δώσαμε  το  επόμενο  “ραντεβού”  που  θα  αφορά  το  εκπαιδευτικό  υλικό  αλλά  και  ένα                
συντονισμένο  workshop  επαγγελματιών  τουρισμού  και  εστίασης  επικεντρωμένο  στην  εφαρμογή  του  Ν.             
4376/2020   για   την   κατάργηση   των   Πλαστικών   Μιας   Χρήσης.     

Υπευθ.   Επικοινωνίας:   Ηρώ   Αλάμπεη,    alampei@mio-ecsde.org     

  

  
 

mailto:alampei@mio-ecsde.org


  
  

  
  

Πράξη   ενταγμένη   στο   Ε.Π.   Αλιείας   &   Θάλασσας   2014-2020   με   κωδικό   ΟΠΣ   (MIS)   5070081.   Με   τη   συγχρηματοδότηση   της   Ελλάδας   
και   της   Ευρωπαϊκής   Ένωσης.   

  
  

         


