
 

Αλιείς, εκπαιδευτικοί και φορείς από τη Μεσαρά στέλνουν το μήνυμα:  
“Συνεργασία, εκπαίδευση και ανάληψη δράσης είναι αναγκαίες  

για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων” 

Δελτίο Τύπου 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 7 Οκτωβρίου 2021 η εισαγωγική διαδικτυακή συνάντηση του έργου 
Σκουπίδια στην Απόχη - Μεσαρά με τη συμμετοχή περισσότερων από 25 ατόμων, εκπροσώπων αλιέων, 
τοπικών αρχών, περιβαλλοντικών οργανώσεων συλλόγων και εκπαιδευτικών από την περιοχή. 

Κατά την συνάντηση συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, οι επιπτώσεις του στην 
αλιεία, αλλά και πώς το συγκεκριμένο έργο μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση των λύσεων. Στη 
συζήτηση αναδείχτηκε τόσο η συνειδητοποίηση του προβλήματος από όλους, όσο και η προθυμία τους να 
συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του έργου. 

Συγκεκριμένα, οι ψαράδες εξήγησαν ότι σχεδόν πάντα «ψαρεύουν» σκουπίδια στις ψαριές τους, πολλά από 
τα οποία έχουν δημιουργηθεί πολύ μακριά από την παραλία (π.χ. υπολείμματα αγροτικών εργασιών), και 
έχουν μεταφερθεί με τους χειμάρρους και τις πλημμύρες. Οι χρήστες της παραλίας είναι μια ακόμη 
σημαντική πηγή: η νεόκοπη συνήθεια του καθημερινού καφέ «take-away» σε πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης 
από μια μεγάλη μερίδα πολιτών είναι μια κακή συνήθεια που οφείλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε. Οι 
παρευρισκόμενοι αναγνώρισαν και κάποια πρόοδο, κυρίως από την πλευρά των τουριστών, οι οποίοι είναι 
ολοένα και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι ως προς τη μείωση του πλαστικού και των απορριμμάτων 
τους. 

Όσον αφορά Στα αλιευτικά απορρίμματα, ασφαλώς υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να γίνουν 
ώστε αυτά να μειωθούν, με κυριότερο τη βελτίωση της διαχείρισής τους από τις λιμενικές αρχές. Παρά το 
γεγονός ότι το έργο Σκουπίδια στην Απόχη - Μεσαρά είναι ένα έργο με περιορισμένους πόρους και 
εμβέλεια που δεν μπορεί να δώσει μόνιμες λύσεις, μπορεί να υποστηρίξει μια μονιμότερη αλλαγή 
συμπεριφορών στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στο να διαμορφώσει τις 
συνθήκες εκείνες ώστε τόσο οι αλιείς όσοι και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της περιοχής της Μεσαράς, 
να είναι ικανοί να αναλάβουν προσωπική και συλλογική δράση στην κατεύθυνση των λύσεων.  

Το επόμενο “ραντεβού” που δόθηκε από τους διοργανωτές θα αφορά το υπό διαμόρφωση εκπαιδευτικό 
υλικό αλλά και μια πιλοτική δράση σχεδιασμένη για τους αλιείς της περιοχής οι οποίοι καλούνται να 
συμμετέχουν εθελοντικά σε δράσεις συλλογής και καταγραφής των απορριμμάτων που ψαρεύουν.  



Το έργο «Σκουπίδια στην απόχη!: Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα 
θαλάσσια απορρίμματα σε παράκτιες και αλιευτικές περιοχές» υλοποιείται από το Μεσογειακό Γραφείο 
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO – ECSDE) και 
χρηματοδοτείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου μέσω του προγράμματος CLLD LEADER Αλιείας Μεσαράς 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020. 

Διαβάστε περισσότερα για το έργο: https://medies.net/skoupidia-stin-apoxh-mesara/  

 

Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067194.  

 

 

 


