
 

 
 

 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος,  11/06/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Εθελοντικοί καθαρισμοί από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

Μουστού στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο».  

Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, συμμετείχε στην 

πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», μία πρωτοβουλία εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων και 

άλλων φυσικών περιοχών, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. 

Φέτος, υλοποιήθηκε ένα τετραήμερο πρόγραμμα εθελοντικών καθαρισμών σε τέσσερις (4) διαφορετικές φυσικές 

περιοχές της προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα. Από την Πέμπτη 23 Μαΐου έως και την Πέμπτη 6 Ιουνίου 

2013, καθαρίστηκαν περιοχές στις Καρυές Λακωνίας, στα Κάτω Δολιανά, στη Μελιγού και στο Λεωνίδιο (Θέση 

Πλάκα) Αρκαδίας.  

Στην εκστρατεία αυτή, μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες εθελοντικές πρωτοβουλίες σε μεσογειακό επίπεδο, 

πρωταγωνιστές είναι οι ενεργοί πολίτες. Πάνω από τριακόσιοι πενήντα (350) εθελοντές έδωσαν δυναμικό «παρών» 

στους καθαρισμούς της προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα. Στο σύνολό τους αποτελούνταν από μαθητές 

Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώθηκε στα ειδικά φύλλα καταγραφής απορριμμάτων, τα οποία κλήθηκαν να 

συμπληρώνουν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια των εθελοντικών καθαρισμών, τα σκουπίδια που επιβαρύνουν 

κυρίως τις φυσικές περιοχές και τις θάλασσες είναι από πλαστικό. Κατά εκατοντάδες επίσης συλλέχθηκαν 

αλουμινένιες συσκευασίες αναψυκτικών, καλαμάκια, γόπες τσιγάρων αλλά και μεταλλικά κομμάτια και σπασμένα 

τζάμια. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν και βοήθησαν 

στην πραγματοποίηση των εθελοντικών καθαρισμών. Ο Φορέας Διαχείρισης θα συνεχίσει την προσπάθεια της 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και της  ενδυνάμωσης του θεσμού του 

εθελοντισμού, στοχεύοντας στην επίτευξη της αειφορικής σχέσης  περιβάλλοντος και ανθρώπου και στη 

διαφύλαξη του πολύτιμου φυσικού μας πλούτου. 
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