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Γενικό πλαίσιο 

Η παρούσα έκθεση αφορά την περιγραφή 22 δράσεων καθαρισμού παραλίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Προσφέρω», μίας κοινής προσπάθειας της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Procter 

& Gamble σε συνεργασία με την iSea για καθαρότερες ελληνικές θάλασσες και ακτές.  

Η ευρύτερη περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 

του 2019. Συγκεκριμένα, ο συντονισμός και οι οργάνωση των δράσεων ξεκίνησε από τον Ιούλιο 

του 2019 και η υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Η 

παρούσα έκθεση αφορά την περιγραφή 22 δράσεων του 5ου κύματος. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται 3 δράσεις παράκτιων καθαρισμών στη Ζάκυνθο, 6 στην Κεφαλλονιά και 13 

στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου της Κρήτης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη συντονισμού:  

Αναστασία Χαρίτου  

Υπεύθυνη Προγραμμάτων  

Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea 

https://www.ab.gr/P&G-prosfero
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Δράσεις Παράκτιων Καθαρισμών 

Κατά τον Σεπτέμβριο 2019 υλοποιήθηκαν 22 παράκτιοι καθαρισμοί που ανήκαν στο 5o κύμα 

δράσεων, 9 στο Ιόνιο και συγκεκριμένα 6 στην Κεφαλλονιά και 3 στην Ζάκυνθο και 13 στην 

Κρήτη, 4 στο νομό Χανίων, 4 στο νομό Ρεθύμνου και 5 στο νομό Ηρακλείου.  

Σε κάθε δράση παράκτιου καθαρισμού που υλοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες εθελοντές 

ενημερώθηκαν για το ζήτημα των υδάτινων απορριμμάτων, καθώς και τις δράσεις του 

προγράμματος ¨Προσφέρω¨. Ακόμη, συλλέχθηκαν δεδομένα μέσα από την οπτική καταγραφή 

τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχει οριστεί από το Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο 

Περιβάλλον.  

Τα στοιχεία υλοποίησης παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  

Λίστα Δράσεων: 

1ος Καθαρισμός (Κ1): : Παραλία Ραπανιανών, Δήμος Πλατανιά, Νομός Χανιών 

2ος Καθαρισμός (Κ2): Παραλία Κεδρόδασους, Δήμος Καντάνου- Σελίνου, Νομός Χανιών 

3ος Καθαρισμός (Κ3): Παραλία Δέλτα Ταυρωνίτη, Δήμος Πλατανιά, Νομός Χανιών 

4ος Καθαρισμός (Κ4): Παραλία Κυανή Ακτή, Δήμος Αποκόρρονου, Νομός Χανιών 

5ος Καθαρισμός (Κ5): Παραλία Επισκοπής, Δημοτική Ενότητα Λαππαίων, Νομός Ρεθύμνης 

6ος Καθαρισμός (Κ6):  Παραλία Κουμπές, Δήμος Ρεθύμνης, Νομός Ρεθύμνης 

7ος Καθαρισμός (Κ7): Παραλία Μισίρια, Δήμος Ρεθύμνης, Νομός Ρεθύμνης 

8ος Καθαρισμός (Κ8): Παραλία Πηγιανός Κάμπος, Δήμος Ρεθύμνης, Νομός Ρεθύμνης 

9ος Καθαρισμός (Κ9): Παραλία Καρτερός, Δήμος Ηρακλείου, Νομός Ηρακλείου 

10ος Καθαρισμός (Κ10): Παραλία Αποσελέμη, Δήμος Χερσονήσου, Νομός Ηρακλείου  

11ος Καθαρισμός (Κ11): Παραλία Γούρνες, Δήμος Χερσονήσου, Νομός Ηρακλείου  

12ος Καθαρισμός (Κ12): Παραλία Αρίνα, Δήμος Ηρακλείου, Νομός Ηρακλείου 

13ος Καθαρισμός (Κ13): Παραλία Ξεροπόταμος, Δήμος Ηρακλείου, Νομός Ηρακλείου 

14ος Καθαρισμός (Κ14): : Παραλία Βαρικό, Δήμος Παλικής, Κεφαλονιά 
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15ος Καθαρισμός (Κ15): Παραλία Λιβάδι, Δήμος Παλικής, Κεφαλονιά 

16ος Καθαρισμός (Κ16): Παραλία Φανάρι, Δήμος Αργοστολίου, Κεφαλονιά 

17ος Καθαρισμός (Κ17): Παραλία Αγία Βαρβάρα, Δημοτική Ενότητα Ελειού- Πρόννων, Κεφαλονιά 

18ος Καθαρισμός (Κ18): Παραλία Σκάλα, Δημοτική Ενότητα Ελειού- Πρόννων, Κεφαλονιά 

19ος Καθαρισμός (Κ19): Παραλία Πόρος, Δημοτική Ενότητα Ελειού- Πρόννων, Κεφαλονιά 

20ος Καθαρισμός (Κ20): Παραλία Κρυονέρι, Δήμος Ζακύνθου, Ζάκυνθος 

21ος Καθαρισμός (Κ21): Δυτική Παραλία Λαγανά, Δήμος Ζακύνθου, Ζάκυνθος 

22ος Καθαρισμός (Κ22): Παραλία Καλαμάκι, Δήμος Ζακύνθου, Ζάκυνθος 

 

Δράση Ημερομηνία 
Ποσότητα απορριμάτων 

(κιλά) 
Συμμετοχή 

(άτομα) 

Έκταση 

(m) 
Μη ανακ/μα Ανακ/μα Σύνολο 

K1 6 -Σεπτ-19 325 10 335 5 1100 

K2 7-Σεπτ-19 140 5 145 11 700 

K3 8-Σεπτ-19 300 0 300 10 770 

K4 9-Σεπτ-19 55 3 58 3 610 

K5 9-Σεπτ-19 75 8 83 4 840 

K6 10-Σεπτ-19 90 0 90 15 250 

K7 10-Σεπτ-19 275 0 275 3 870 

K8 11-Σεπτ-19 135 3 138 6 700 

K9 12-Σεπτ-19 130 6 136 7 570 

K10 13-Σεπτ-19 155 3 158 5 700 

K11 14-Σεπτ-19 300 50 350 12 490 

K12 15-Σεπτ-19 190 0 190 13 180 

K13 15-Σεπτ-19 185 15 200 9 400 

K14 19-Σεπτ-19 90 3 93 7 220 

K15 19-Σεπτ-19 135 2 137 7 1000 
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K16 20-Σεπτ-19 20 3 23 7 260 

K17 21-Σεπτ-19 55 5 60 9 390 

K18 21-Σεπτ-19 25 0 25 4 530 

K19 22-Σεπτ-19 20 0 20 4 850 

K20 23-Σεπτ-19 160 3 163 10 670 

K21 25-Σεπτ-19 20 0 20 8 250 

K22 25-Σεπτ-19 15 0 15 9 620 

Σύνολο  2985 119 3014 168 12970 

Πίνακας 1: Περιληπτικά Στοιχεία του 5ου κύματος δράσεων του προγράμματος «Προσφέρω» Ιούλιος- Σεπτέμβριος 

2019 

Στοιχεία Απορριμμάτων: 

Το σύνολο των κατηγοριών που καταγράφονται τα απορρίμματα είναι 9, σύμφωνα με τη 

φόρμα που έχει δημιουργηθεί και χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες φορείς στο Δίκτυο 

Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον (Πλαστικά, Λαστιχένια, Υφασμάτινα, Μεταλλικά, 

Χάρτινα, Επεξεργασμένα ξύλα, Γυάλινα, άλλα και τοπικού ενδιαφέροντος). 

 

Εικόνα 2: Ποσοστιαία παρουσίαση απορριμμάτων που συλλέχθηκαν σε κάθε δράση, ανά κατηγορία 

Τα αποτελέσματα των δράσεων παράκτιων καθαρισμών του 5ου κύματος, όπως προέκυψαν 

από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στις 22 δράσεις παράκτιων καθαρισμών, 

Ποσοστό εμφάνισης απορριμμάτων ανά δράση 
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παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Υψηλότερη συχνότητα απορριμμάτων εμφανίζουν τα πλαστικά 

με ποσοστό που ξεπερνά το 80% σε συμφωνία με τη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος Προσφέρω.  

Σε δύο από τις δράσεις καθαρισμών το ποσοστό εμφάνισης χάρτινων απορριμμάτων πλησίαζε 

το ποσοστό εμφάνισης των πλαστικών. Στην περίπτωση της (Κ2), παραλία της Κρήτης με 

έντονη τουριστική δραστηριότητα και συχνές υπαίθριες διανυκτερεύσεις, που δεν ήταν 

οργανωμένη, ούτε ευκόλως προσβάσιμη, πιο συχνά απορρίμματα αποτέλεσαν τα 

μωρομάντηλα και ακολούθησαν τα κομμάτια χαρτιού. Από την άλλη στην (Κ20), παραλία κοντά 

στην πόλη της Ζακύνθου, δίπλα από κεντρικό δρόμο και οργανωμένη σε ένα μικρό μέρος της, 

πιο συχνό απόρριμμα αποτέλεσαν τα κομμάτια χαρτιού. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές 

ανθρώπινες δραστηριότητες σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα απορρίμματα, χαρτομάντηλα, 

προφυλακτικά, σακούλες και πλαστικά μπουκάλια, φανερώνουν ότι η ρύπανση των περιοχών 

πιθανώς προέρχεται από δραστηριότητες υπαίθριας διανυκτέρευσης.    

Επιπλέον, στην (Κ12), οργανωμένη παραλία του Ηρακλείου Κρήτης, το σύνολο των 

απορριμμάτων ήταν πλαστικά, κυρίως μικρά κομμάτια φελιζόλ και ποτήρια καφέ/ 

αναψυκτικών με τα καπάκια τους. Πιθανόν τα κομμάτια φελιζόλ να προέρχονταν από ποτήρια 

τέτοιου υλικού, αποτέλεσμα τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Στο 50% των δράσεων 

η συχνότητα εμφάνισης των πλαστικών αντικειμένων ξεπερνούσε το 85%, ενώ μόνο 

περιστασιακά εμφανίστηκαν λαστιχένια και γυάλινα απορρίμματα, τα οποία ήταν μπαλόνια ή 

κομμάτια από μπαλόνια και γυάλινα μπουκάλια ή κομμάτια από αυτά. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν πριν την τουριστική περίοδο 

με αυτά των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Σεπτέμβριο  εντυπωσιακό είναι το 

γεγονός του αυξημένου αριθμού από φίλτρα τσιγάρων που συγκεντρώθηκαν. Πιθανά 

οφείλεται στην αυξημένη επισκεψιμότητα των περιοχών κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. 

Επιπλέον, το ποσοστό των απορριμμάτων που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα κομμάτια 

πλαστικού ήταν μειωμένο. Μία πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι αυτά τα πλαστικά 

απορρίμματα που είναι ορατά απομακρύνονται από τις επιχειρήσεις που ασκούν τουριστική 

δραστηριότητα στις περιοχές αυτές, σε αντίθεση με τα μικρότερα κομμάτια πλαστικών και τα 
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φίλτρα τσιγάρων, που είτε δεν απομακρύνονται τόσο εύκολα, είτε δεν αποτελούν πρόβλημα 

για τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς λόγω μεγέθους δεν αλλοιώνουν αισθητικά το τοπίο. 

Για το σύνολο των 22 τελευταίων καθαρισμών τα 10 απορρίμματα που συλλέχθηκαν με την 

υψηλότερη συχνότητα παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα (Εικ.3).  

 

Εικόνα 3: Ποσοστιαία παρουσίαση των 10 απορριμμάτων που συλλέχθηκαν με την υψηλότερη συχνότητα 

Από το σύνολο των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα συνολικά 

το 91% ανήκει στην κατηγορία των πλαστικών απορριμμάτων. Όπως και στις δράσεις που 

υλοποιήθηκαν πριν τη θερινή τουριστική περίοδο, συχνότερο απόρριμμα αποτελούν τα μικρά 

κομμάτια πλαστικών. Ακολουθούν τα φίλτρα τσιγάρων με ποσοστό 24%. Και στις δυο αυτές 

περιπτώσεις τα απορρίμματα είναι μικρού μεγέθους και δύσκολο να αφαιρεθούν ακόμα και 

σε παραλίες που υπάρχει οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες 

ακολουθούν με σημαντικά μικρότερα ποσοστά.   

Από τα συχνότερα απορρίμματα, το μεγαλύτερο ποσοστό , που ξεπερνά το 70%, είναι μικρού 

μεγέθους. Πιθανότατα για αυτό δεν απομακρύνεται και από τις τουριστικές επιχειρήσεις των 

περιοχών. Στην αυξημένη τουριστική δραστηριότητα των περιοχών κατά τους προηγούμενους 

μήνες σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 
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Μαΐου- Ιουνίου μπορεί να αποδοθεί και η αύξηση των ποσοστών στα πλαστικά μπουκάλια, τα 

ποτήρια και τα καπάκια τους, στις συσκευασίες των σνακ και στα μωρομάντηλα. 

Στοιχεία Δράσεων: 

Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στις 22 δράσεις του 5ου κύματος πλησιάζει τα 170 άτομα. 

Η πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν προέρχονταν από τις οργανωμένες εθελοντικές 

ομάδες. Η πλειοψηφία των υπόλοιπων εθελοντών προέρχονταν από τουρίστες ή κατοίκους 

των περιοχών που κατάγονταν από ευρωπαϊκές χώρες και οι υπόλοιποι ήταν κυρίως Έλληνες 

νεαρής ηλικίας. Συνολικά η μεγαλύτερη συμμετοχή εθελοντών εμφανίστηκε στη Ζάκυνθο, 

όπου στις δράσεις συμμετείχαν η Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου, ο Σύλλογος προστασίας 

θαλάσσιας χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου πάρκου 

Ζακύνθου.  

Στο πλαίσιο του 5ου κύματος του προγράμματος Προσφέρω συγκεντρώθηκαν περισσότεροι 

από 3 τόνοι απορριμμάτων με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να αποτελούν κοινά 

απορρίμματα. Αν και τα υλικά κατασκευής τους ανήκαν στα ανακυκλώσιμα ( στην πλειοψηφία 

τους ήταν πλαστικά), η κατάσταση( φθορά) και το μέγεθος (μικρό) στην οποία 

συγκεντρώθηκαν τα αντικείμενα δεν τα καθιστούσαν ανακυκλώσιμα. Τα περισσότερα κιλά 

απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν από παραλίες της Κρήτης από σημεία που δεν υπάρχει 

οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα. Εκεί εντοπίστηκαν και ογκώδη αντικείμενα, όπως 

λάστιχα, τα οποία ανά μονάδα έχουν και αυξημένο βάρος. Στις παραλίες που ανήκουν στο 

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου η ποσότητα των απορριμμάτων ήταν αυξημένη, δεν 

αντικατοπτρίζεται όμως σε βάρος και κιλά απορριμμάτων, καθώς αποτελούνταν από φίλτρα 

τσιγάρων και καπάκια, που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους οργανισμούς που διαβιούν 

και αναπαράγονται στο Πάρκο.  

Συνολικά καθαρίστηκαν 12.970 μέτρα ακτής. Η απόσταση ακτογραμμής που καθαρίστηκε 

είναι μειωμένη σε σχέση με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο προηγούμενο κύμα δράσεων, 

δικαιολογείται όμως λόγω του αυξημένου όγκου απορριμμάτων και της μειωμένης 

συμμετοχής, καθώς είναι παράγοντες που επηρεάζουν την απόσταση που μπορούν να 

καλύψουν οι εθελοντές.  
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Επικοινωνία Δράσεων: 

Για την επικοινωνία των δράσεων με στόχο τόσο την προσέλκυση εθελοντών, όσο και τη 

διάδοση του προγράμματος κοινοποιήθηκαν 5 εκδηλώσεις στη σελίδα facebook της iSea. Κάθε 

εκδήλωση περιλάμβανε τις δράσεις του Ν. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, του νησιού της 

Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου ξεχωριστά. Κάθε εκδήλωση κατά τη διάρκειά της διατηρούνταν 

ενεργή με συνεχείς κοινοποιήσεις υλικού και δημοσιεύσεων από τις δράσεις κάθε περιοχής. 

Το πρόγραμμα των δράσεων υπήρχε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της iSea και 

αναδημοσιεύτηκε σε τοπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες στις περιοχές που υλοποιήθηκαν οι 

δράσεις. Επιπλέον, δόθηκαν 2 συνεντεύξεις σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα που παρευρέθηκαν 

στις δράσεις σε Κρήτη και Κεφαλονιά. 

    

  

 

 

7.700 άτομα 

απήχηση 

455 προβολές 

145 απαντήσεις 

 
7.400 άτομα 

απήχηση 

183 προβολές 

59 απαντήσεις 

 
10.000 άτομα 

απήχηση 

377 προβολές 

191 απαντήσεις 

 
9.000 άτομα 

απήχηση 

263 προβολές 

61 απαντήσεις 
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🌊4 δράσεις παράκτιων καθαρισμών υλοποιήθηκαν 
στα Χανιά στο πλαίσιο του 
προγράμματος #Προσφέρω!!! 

Περισσότερα από 500 κιλά απορριμμάτων 
συλλέχθηκαν με τη συμμετοχή της Green Team 
Εθελοντές Δεδισα, της Neolaia Kissamou / Νεολαία 
Κισάμου και της ομάδας Καθαρές Παραλίες - Clean 
beaches in Kissamos, υπό την αιγίδα των Δήμος 
Πλατανιά - Municipality of Platanias και Δήμος 
Καντάνου-Σελίνου. 

Ευχαριστούμε θερμά το biskotto.gr! 

Το πρόγραμμα «Προσφέρω» είναι μια κοινή 
προσπάθεια της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Procter & 
Gamble για καθαρότερες ελληνικές θάλασσες και 
ακτές. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

👉https://www.ab.gr/P&G-prosfero👈 για να μάθετε 
περισσότερες πληροφορίες. 

#allazoumesinithies 

 

 

 

Τη λήξη κάθε δράσης ακολουθούσε απολογιστική δημοσίευση στη σελίδα Facebook της iSea 

με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Προσφέρω. Συνολικά 

κοινοποιήθηκαν 5 τέτοιες δημοσιεύσεις για τις δράσεις στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, 

την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.  

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  

26.922 άτομα απήχηση, 710 αντιδράσεις, 21 κοινοποιήσεις 

 

 

 

 

6.300 άτομα 

απήχηση 

246 προβολές 

64 απαντήσεις 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Greenteamdedisa/?__tn__=K-R&eid=ARAy1fXw1d7YN4I7-iQmd4XF9Fk0kFM0qmiNBPlwjJe2urEldcmvW3nOWzO6pj4m2SaD6dHDFJiKwJj0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/Greenteamdedisa/?__tn__=K-R&eid=ARAy1fXw1d7YN4I7-iQmd4XF9Fk0kFM0qmiNBPlwjJe2urEldcmvW3nOWzO6pj4m2SaD6dHDFJiKwJj0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/neolaiakissamou/?__tn__=K-R&eid=ARAcKbuD99uiKDpNoQOheHBglbObpbjx-MVMkKK4qdWJUwQbudDi1tLIxDPEZP60YjmWBhFwKNHS_J74&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/neolaiakissamou/?__tn__=K-R&eid=ARAcKbuD99uiKDpNoQOheHBglbObpbjx-MVMkKK4qdWJUwQbudDi1tLIxDPEZP60YjmWBhFwKNHS_J74&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/beachcleaningteamkissamos/?__tn__=K-R&eid=ARBCQ32BHGFWzjBXkYQ90K1Jl7pwiGIC_SY3SN6Zzez9KoCxYA5WfJWI4V0LfrXwQ1i2Pcm0TF0kOOrS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/beachcleaningteamkissamos/?__tn__=K-R&eid=ARBCQ32BHGFWzjBXkYQ90K1Jl7pwiGIC_SY3SN6Zzez9KoCxYA5WfJWI4V0LfrXwQ1i2Pcm0TF0kOOrS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/MunicipalityOfPlatanias/?__tn__=K-R&eid=ARCJ8oipemeT348-5WOO7xt6Sy7Eevc-mzAC4bZzzlrrCv8P1DNMzDjIl431SCfD7L9qVKS9SeQoYv09&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/MunicipalityOfPlatanias/?__tn__=K-R&eid=ARCJ8oipemeT348-5WOO7xt6Sy7Eevc-mzAC4bZzzlrrCv8P1DNMzDjIl431SCfD7L9qVKS9SeQoYv09&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013350366720&__tn__=K-R&eid=ARD-BHoGptBTc5UBexlDVoueF3QEB5ga7Vs-0cDdjWmT85E5sodG7bb4apK-UEPcj2M5xZZGVxZBbzDi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013350366720&__tn__=K-R&eid=ARD-BHoGptBTc5UBexlDVoueF3QEB5ga7Vs-0cDdjWmT85E5sodG7bb4apK-UEPcj2M5xZZGVxZBbzDi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.facebook.com/biskotto.gr/?__tn__=K-R&eid=ARDyRr58v-Fyi3P7XoNPswhEFCyE4LI-JNa-Np6ihQ2czaDWL9k_eo7hocRtrl74xn6__3P2T3uVO2XY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ
https://www.ab.gr/P&G-prosfero%F0%9F%91%88?fbclid=IwAR0R0I0EQ26UlvFrLM2pCZSzlSs4q56WywCaqe8xAd6XXE6F9KcHNnRflQA
https://www.facebook.com/hashtag/allazoumesinithies?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oodtz_cce02Mphj5JlaF80EZdph9SSxewJ0nL10ZFYR1DocoglE5XwUD8KTIBArJpw6nPhBNSlM0h4LhRq9Lar3K7T4U1ukEjDkvTS4piWJEmNNxZnXBvVmmK-hRtSeyInCFfT0TsLTDa5qYjC9Ojdp5XIwnWWgBVg7Og6ADw22xpt376mk7ajQu6PB2ug6zBR1Rw3rz_WF88LCGZ-vgqOsb6_oJK-1HCMcAVcPfwEvFlrjg4XYKq_pUH57O4MCB-HMP_950QtIX6jwf_yM0jMXW3IXjq5BMc0esRY-sjdC_l3Xpv9Ab8qm-Gt0OpZXrYWcS355C1paQQKAjR6_MGQ&__tn__=%2ANK-R
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❗️Περισσότερα από 350 κιλά απορριμμάτων 

απομακρύνθηκαν από 4 παραλίες του 
Ρεθύμνου στο πλαίσιο του 

προγράμματος #Προσφέρω❗️ 

🚮Οι δράσεις υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή 

του Σύλλογος "Αγάπη" , Syllogos Agapi και υπό 
την αιγίδα του Δήμος Ρεθύμνης ~ Municipality 

of Rethymno. 

Το πρόγραμμα «Προσφέρω» είναι μια κοινή 
προσπάθεια της ΑΒ Βασιλόπουλος και της 
Procter & Gamble για καθαρότερες ελληνικές 
θάλασσες και ακτές. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

👉https://www.ab.gr/P&G-prosfero👈 για να 

μάθετε περισσότερες πληροφορίες. 

📍#allzoumesinithies συνεχίζοντας τις δράσεις 

μας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 

 

🌊5 παράκτιοι καθαρισμοί υλοποιήθηκαν 

στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο του 

προγράμματος #Προσφέρω🌊 

❗️Με τη συμβολή περισσότερων από 40 

εθελοντών απομακρύνθηκαν περίπου 750 

κιλά απορριμμάτων❗️ 

💪Ευχαριστούμε θερμά την Green Team 

UoC για τη συμμετοχή τους στις δράσεις💪 

Το πρόγραμμα «Προσφέρω» είναι μια κοινή 

προσπάθεια της ΑΒ Βασιλόπουλος και της 

Procter & Gamble για καθαρότερες ελληνικές 

θάλασσες και ακτές. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

👉https://www.ab.gr/P&G-prosfero👈 για να 

μάθετε περισσότερες πληροφορίες. 

#allzoumesinithies 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                      

                                                                                                             

18.112 άτομα απήχηση, 1.081 αντιδράσεις, 23 κοινοποιήσεις 

 

                                                                                                    

                                                                                                   

22.951 άτομα απήχηση, 1.155 αντιδράσεις, 30 κοινοποιήσεις 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOgJIHh5ipB7aAi2ixEousdbHJta1ZJyRqZaZC9E0Cox2mxNeqhjhABcE5NVJ-j1zTCA45vmkQJV55k2-Df-nB_RQ8z4o7v3mfHCxTtOi2V0hshR6Ud1AsIApvt0eQ4g4t7HK_Qnhrso74O81pNzcBQJB_2EKrcHScM_kV06eyJ-U2KnbMJs5bQzWI9PSGuvpktbNSnuf35mxNRXlOcXzkmORWsQdKVfCtVTgb4xu5xcB-uolDhCfwhqCS24_5pWKKd7gkAMTniYNS6xx30HsO0zHWojuNaWM-r8V75F8g3AtehpzXLe8Hj7TgvDDqO38fzdJbLKlhTQDQEpuZuA9LSw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SyllogosAgapi/?__tn__=K-R&eid=ARAxkvcVZb1bf3EgQG2KZ34sSXp7YB2xqRjpO4yg4f0diZuDaKlbp0ws7WFx7-qz5awWSIvCv3QcB6ai&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOgJIHh5ipB7aAi2ixEousdbHJta1ZJyRqZaZC9E0Cox2mxNeqhjhABcE5NVJ-j1zTCA45vmkQJV55k2-Df-nB_RQ8z4o7v3mfHCxTtOi2V0hshR6Ud1AsIApvt0eQ4g4t7HK_Qnhrso74O81pNzcBQJB_2EKrcHScM_kV06eyJ-U2KnbMJs5bQzWI9PSGuvpktbNSnuf35mxNRXlOcXzkmORWsQdKVfCtVTgb4xu5xcB-uolDhCfwhqCS24_5pWKKd7gkAMTniYNS6xx30HsO0zHWojuNaWM-r8V75F8g3AtehpzXLe8Hj7TgvDDqO38fzdJbLKlhTQDQEpuZuA9LSw
https://www.facebook.com/rethymno.gr/?__tn__=K-R&eid=ARArApmO31RUGdEVBSKVjzbvxyZ9e9e98ECjWiUgKb8HCIGzvicG2gDch9E6z9RNqgCiG5KAzx5E0cHM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOgJIHh5ipB7aAi2ixEousdbHJta1ZJyRqZaZC9E0Cox2mxNeqhjhABcE5NVJ-j1zTCA45vmkQJV55k2-Df-nB_RQ8z4o7v3mfHCxTtOi2V0hshR6Ud1AsIApvt0eQ4g4t7HK_Qnhrso74O81pNzcBQJB_2EKrcHScM_kV06eyJ-U2KnbMJs5bQzWI9PSGuvpktbNSnuf35mxNRXlOcXzkmORWsQdKVfCtVTgb4xu5xcB-uolDhCfwhqCS24_5pWKKd7gkAMTniYNS6xx30HsO0zHWojuNaWM-r8V75F8g3AtehpzXLe8Hj7TgvDDqO38fzdJbLKlhTQDQEpuZuA9LSw
https://www.facebook.com/rethymno.gr/?__tn__=K-R&eid=ARArApmO31RUGdEVBSKVjzbvxyZ9e9e98ECjWiUgKb8HCIGzvicG2gDch9E6z9RNqgCiG5KAzx5E0cHM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOgJIHh5ipB7aAi2ixEousdbHJta1ZJyRqZaZC9E0Cox2mxNeqhjhABcE5NVJ-j1zTCA45vmkQJV55k2-Df-nB_RQ8z4o7v3mfHCxTtOi2V0hshR6Ud1AsIApvt0eQ4g4t7HK_Qnhrso74O81pNzcBQJB_2EKrcHScM_kV06eyJ-U2KnbMJs5bQzWI9PSGuvpktbNSnuf35mxNRXlOcXzkmORWsQdKVfCtVTgb4xu5xcB-uolDhCfwhqCS24_5pWKKd7gkAMTniYNS6xx30HsO0zHWojuNaWM-r8V75F8g3AtehpzXLe8Hj7TgvDDqO38fzdJbLKlhTQDQEpuZuA9LSw
https://www.ab.gr/P&G-prosfero%F0%9F%91%88?fbclid=IwAR2jqv-n7ZC5XdHnmLVA_QtYDfbWXKXyKEmEuzbcbJc6Se1IsUd0GpAzmmE
https://www.facebook.com/hashtag/allzoumesinithies?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOgJIHh5ipB7aAi2ixEousdbHJta1ZJyRqZaZC9E0Cox2mxNeqhjhABcE5NVJ-j1zTCA45vmkQJV55k2-Df-nB_RQ8z4o7v3mfHCxTtOi2V0hshR6Ud1AsIApvt0eQ4g4t7HK_Qnhrso74O81pNzcBQJB_2EKrcHScM_kV06eyJ-U2KnbMJs5bQzWI9PSGuvpktbNSnuf35mxNRXlOcXzkmORWsQdKVfCtVTgb4xu5xcB-uolDhCfwhqCS24_5pWKKd7gkAMTniYNS6xx30HsO0zHWojuNaWM-r8V75F8g3AtehpzXLe8Hj7TgvDDqO38fzdJbLKlhTQDQEpuZuA9LSw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvkQ1_-aupPlqV7rgTEoxYt5Kk-B_MUsqFASDn74EwYAUXSTjAW4SDXBmi6THgfr1_4TvsYBqW85ZAn5XS0KBagC4Ynt3hR0bb7IgnNfWdTVgrBxQQ-Np3rqDdRoAc5qQ90VyHECIWlFce4DwizGm7RUzUmFRNgLBOhFZwHl5gOTq2kUFjAdsNZl4NgjUYYs-8C5H03boUkCT4wCoPfLJAk9b2A6egqTc9LpGYX8PQTtTg5Xdtz3LsQ1KrUeNn3kDm01vNKx-jsFz44FLXzAv1LWLwo51ikmoP3c-7R6t_3Q6l8ZKf4XYlHxhaygQyTDp6EknT4-7tQRcAhL6TwKjS8g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/GreenTeamUoc/?__tn__=K-R&eid=ARA1kAhynoUlqLFZ9BCrE9k2rlf81X30rJW1QwtFCRGmzqMbRbYtWes0zPKu1wpSOmoLlVs4j91YVf2b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvkQ1_-aupPlqV7rgTEoxYt5Kk-B_MUsqFASDn74EwYAUXSTjAW4SDXBmi6THgfr1_4TvsYBqW85ZAn5XS0KBagC4Ynt3hR0bb7IgnNfWdTVgrBxQQ-Np3rqDdRoAc5qQ90VyHECIWlFce4DwizGm7RUzUmFRNgLBOhFZwHl5gOTq2kUFjAdsNZl4NgjUYYs-8C5H03boUkCT4wCoPfLJAk9b2A6egqTc9LpGYX8PQTtTg5Xdtz3LsQ1KrUeNn3kDm01vNKx-jsFz44FLXzAv1LWLwo51ikmoP3c-7R6t_3Q6l8ZKf4XYlHxhaygQyTDp6EknT4-7tQRcAhL6TwKjS8g
https://www.facebook.com/GreenTeamUoc/?__tn__=K-R&eid=ARA1kAhynoUlqLFZ9BCrE9k2rlf81X30rJW1QwtFCRGmzqMbRbYtWes0zPKu1wpSOmoLlVs4j91YVf2b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvkQ1_-aupPlqV7rgTEoxYt5Kk-B_MUsqFASDn74EwYAUXSTjAW4SDXBmi6THgfr1_4TvsYBqW85ZAn5XS0KBagC4Ynt3hR0bb7IgnNfWdTVgrBxQQ-Np3rqDdRoAc5qQ90VyHECIWlFce4DwizGm7RUzUmFRNgLBOhFZwHl5gOTq2kUFjAdsNZl4NgjUYYs-8C5H03boUkCT4wCoPfLJAk9b2A6egqTc9LpGYX8PQTtTg5Xdtz3LsQ1KrUeNn3kDm01vNKx-jsFz44FLXzAv1LWLwo51ikmoP3c-7R6t_3Q6l8ZKf4XYlHxhaygQyTDp6EknT4-7tQRcAhL6TwKjS8g
https://www.ab.gr/P&G-prosfero%F0%9F%91%88?fbclid=IwAR1vdiiRRGvhE9jRcHUGFzDpCM0M7sL30zvbQhZH3GkfymiXGIHZBbIn1Hk
https://www.facebook.com/hashtag/allzoumesinithies?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvkQ1_-aupPlqV7rgTEoxYt5Kk-B_MUsqFASDn74EwYAUXSTjAW4SDXBmi6THgfr1_4TvsYBqW85ZAn5XS0KBagC4Ynt3hR0bb7IgnNfWdTVgrBxQQ-Np3rqDdRoAc5qQ90VyHECIWlFce4DwizGm7RUzUmFRNgLBOhFZwHl5gOTq2kUFjAdsNZl4NgjUYYs-8C5H03boUkCT4wCoPfLJAk9b2A6egqTc9LpGYX8PQTtTg5Xdtz3LsQ1KrUeNn3kDm01vNKx-jsFz44FLXzAv1LWLwo51ikmoP3c-7R6t_3Q6l8ZKf4XYlHxhaygQyTDp6EknT4-7tQRcAhL6TwKjS8g&__tn__=%2ANK-R
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👉3.5 km παραλίας καθαρίστηκαν σε 6 δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην #Κεφαλλονιά στο πλαίσιο του 

προγράμματος #Προσφέρω👈 

🌊Οι δράσεις υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και 

του #Πολιτιστικού_Συλλόγου_Κατελειού_Μαρκοπούλου και 
την υποστήριξη 
της #Δημοτικής_Ενότητας_Ελειού_Πρόννων, καθώς και 

της #Τοπικής_Κοινότητας_Μαρκοπούλου🌊 

🗣Ευχαριστούμε θερμά την Kefalonia Press 

Το πρόγραμμα «Προσφέρω» είναι μια κοινή προσπάθεια της 

ΑΒ Βασιλόπουλος και της Procter & Gamble για καθαρότερες 

ελληνικές θάλασσες και ακτές. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

👉https://www.ab.gr/P&G-prosfero👈 για να μάθετε 

περισσότερες πληροφορίες. 

#allzoumesinithies 

 

 

 

👉Με τη συμμετοχή 30 #εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ-Archelon, 

the Sea Turtle Protection Society of Greece, της Εθελοντική 

ομάδα Ζακύνθου και του #Φορέα_Διαχείρισης Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου / National Marine Park of 

Zakynthos υλοποιήθηκαν οι δράσεις παράκτιων καθαρισμών 

στη #Ζάκυνθο, στο πλαίσιο του προγράμματος #Προσφέρω👈 

🌊Από τις παραλίες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
απουσίαζαν τα ογκώδη απορρίμματα, καθώς φροντίζονται 
συνεχώς από τις ομάδες και τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

🌊Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα της αλόγιστης 
τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή έγιναν αισθητά, 
κυρίως μέσα από τον τεράστιο όγκο αποτσίγαρων που 
συγκεντρώθηκαν 

‼️Τα φίλτρα τσιγάρων αποτελούν το πιο κοινό απόρριμμα 
που καταλήγει στα υδάτινα οικοσυστήματα και το μικρό τους 
μέγεθος μπορεί να μην κάνει το πρόβλημα εμφανές, αλλά 
δυσκολεύει τη συλλογή τους και δεν μειώνει τις επιπτώσεις 
του στα οικοσυστήματα‼️ 

Το πρόγραμμα «Προσφέρω» είναι μια κοινή προσπάθεια της 
ΑΒ Βασιλόπουλος και της Procter & Gamble για καθαρότερες 
ελληνικές θάλασσες και ακτές. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

👉https://www.ab.gr/P&G-prosfero👈 για να μάθετε 
περισσότερες πληροφορίες. 

#allzoumesinithies 

 

 
 

 

                                                                                                    

                                                                                                 

15.410 άτομα απήχηση, 1.255 αντιδράσεις, 27 κοινοποιήσεις 

 

 

 

 

 

40.052 άτομα απήχηση, 323 αντιδράσεις, 12 κοινοποιήσεις 

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC74suE6YGrcX9K1vy1bGYzCjWzckVxmRuoU91BE6V43lWiviu-bZ2p-m5KTo5DIE38xwHBI9gLqXrR6BUiCFBmDEBx9Gy-44eLpjpDEGPQqhmRIaQQtE1qht-oBYv9A8H_kwsk9p-LEv6PMIrR0GQjwXhKVJByElEcJy1Ry7K1va1fom0VWcZmRw6Tvsen8i3_QF_eW5Q5ZqMr3l4J8BwJSmc0dU6bhd2EdShhmBY7-44AmOy0LVwlbRyEY9UTokm74nPtgiC5liRG-a-keQ25-v9KGNHRAbbC2hqYIRm7neN6aPI92UNxBECGRInr0PxaNwLHT1G3TMMe8k3WNEs8zA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC74suE6YGrcX9K1vy1bGYzCjWzckVxmRuoU91BE6V43lWiviu-bZ2p-m5KTo5DIE38xwHBI9gLqXrR6BUiCFBmDEBx9Gy-44eLpjpDEGPQqhmRIaQQtE1qht-oBYv9A8H_kwsk9p-LEv6PMIrR0GQjwXhKVJByElEcJy1Ry7K1va1fom0VWcZmRw6Tvsen8i3_QF_eW5Q5ZqMr3l4J8BwJSmc0dU6bhd2EdShhmBY7-44AmOy0LVwlbRyEY9UTokm74nPtgiC5liRG-a-keQ25-v9KGNHRAbbC2hqYIRm7neN6aPI92UNxBECGRInr0PxaNwLHT1G3TMMe8k3WNEs8zA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC74suE6YGrcX9K1vy1bGYzCjWzckVxmRuoU91BE6V43lWiviu-bZ2p-m5KTo5DIE38xwHBI9gLqXrR6BUiCFBmDEBx9Gy-44eLpjpDEGPQqhmRIaQQtE1qht-oBYv9A8H_kwsk9p-LEv6PMIrR0GQjwXhKVJByElEcJy1Ry7K1va1fom0VWcZmRw6Tvsen8i3_QF_eW5Q5ZqMr3l4J8BwJSmc0dU6bhd2EdShhmBY7-44AmOy0LVwlbRyEY9UTokm74nPtgiC5liRG-a-keQ25-v9KGNHRAbbC2hqYIRm7neN6aPI92UNxBECGRInr0PxaNwLHT1G3TMMe8k3WNEs8zA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC74suE6YGrcX9K1vy1bGYzCjWzckVxmRuoU91BE6V43lWiviu-bZ2p-m5KTo5DIE38xwHBI9gLqXrR6BUiCFBmDEBx9Gy-44eLpjpDEGPQqhmRIaQQtE1qht-oBYv9A8H_kwsk9p-LEv6PMIrR0GQjwXhKVJByElEcJy1Ry7K1va1fom0VWcZmRw6Tvsen8i3_QF_eW5Q5ZqMr3l4J8BwJSmc0dU6bhd2EdShhmBY7-44AmOy0LVwlbRyEY9UTokm74nPtgiC5liRG-a-keQ25-v9KGNHRAbbC2hqYIRm7neN6aPI92UNxBECGRInr0PxaNwLHT1G3TMMe8k3WNEs8zA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC74suE6YGrcX9K1vy1bGYzCjWzckVxmRuoU91BE6V43lWiviu-bZ2p-m5KTo5DIE38xwHBI9gLqXrR6BUiCFBmDEBx9Gy-44eLpjpDEGPQqhmRIaQQtE1qht-oBYv9A8H_kwsk9p-LEv6PMIrR0GQjwXhKVJByElEcJy1Ry7K1va1fom0VWcZmRw6Tvsen8i3_QF_eW5Q5ZqMr3l4J8BwJSmc0dU6bhd2EdShhmBY7-44AmOy0LVwlbRyEY9UTokm74nPtgiC5liRG-a-keQ25-v9KGNHRAbbC2hqYIRm7neN6aPI92UNxBECGRInr0PxaNwLHT1G3TMMe8k3WNEs8zA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/kefaloniapress.gr/?__tn__=K-R&eid=ARBxTGhlsxQcQ7Z-43kSN524bS0-nJyafelIwC623pZ6NZipCkMHV_bphBc-KZudQJYYyHrdLBTyD6Ib&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC74suE6YGrcX9K1vy1bGYzCjWzckVxmRuoU91BE6V43lWiviu-bZ2p-m5KTo5DIE38xwHBI9gLqXrR6BUiCFBmDEBx9Gy-44eLpjpDEGPQqhmRIaQQtE1qht-oBYv9A8H_kwsk9p-LEv6PMIrR0GQjwXhKVJByElEcJy1Ry7K1va1fom0VWcZmRw6Tvsen8i3_QF_eW5Q5ZqMr3l4J8BwJSmc0dU6bhd2EdShhmBY7-44AmOy0LVwlbRyEY9UTokm74nPtgiC5liRG-a-keQ25-v9KGNHRAbbC2hqYIRm7neN6aPI92UNxBECGRInr0PxaNwLHT1G3TMMe8k3WNEs8zA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ab.gr%2FP%26G-prosfero%F0%9F%91%88%3Ffbclid%3DIwAR3ZIFI2GJW_l8VaRgC45xZ96e1k9kpqsprFCTO23yeTHXioeWpMO1e0AKU&h=AT0KLOMc2U81cl0u5ftSUXr-gjiaPJJ22iyttR9bzdXkTShrh9sz9214p_85WpN47YGqm3eEkQ_raAd-mrffWvgPJFsrqbueVHL6vXwzng-yJDyuAjDNnNpIN6y2OwgvnYlCVX3zhJn-H4qkI9qaF_RQ-bNxT2YlEHqqR6UPbDnMk780y5sXNvOzjPYmQ-VDFHyBbD1c61HmLQnhrwlEfOn3UYDV07GPo7SpDER2ZvQYEPxlVJjxP_WFZ7JcvAFYcvjg5l7D-ErD8CKyYvb5ala_-DkAOXXAvmvatx7iK6LpT7LH00cri6imPhdGg-_TFFHGnMNAKQX6FB1LKhdThxZS7eLYzG02lTmOF7QtZd39_9zLCzXar-kn02x-wz509wklx6QDUf2E6_bUgUJvzuJfYcm2GINUfmh27LVqTneFYnBwgED_2HOubwQg0WAInFEiMdNY-Mdz5gDxhfxa95g1k7zlJhNmM5MJ_yBO3GH6TJHqAglr2N64ZVq1lKEkJF8rhCWqLq1ZpXLZUG2m8-EYtSOWdSjItFl7siP_dUzjG-QWHFPnUTjJduiKCISOlrGl_no06VwJ-47P0qJe1SANc84C92UKXX15UpMuFIz1UEMc3lGUkOTkM4USOfsN16U
https://www.facebook.com/hashtag/allzoumesinithies?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC74suE6YGrcX9K1vy1bGYzCjWzckVxmRuoU91BE6V43lWiviu-bZ2p-m5KTo5DIE38xwHBI9gLqXrR6BUiCFBmDEBx9Gy-44eLpjpDEGPQqhmRIaQQtE1qht-oBYv9A8H_kwsk9p-LEv6PMIrR0GQjwXhKVJByElEcJy1Ry7K1va1fom0VWcZmRw6Tvsen8i3_QF_eW5Q5ZqMr3l4J8BwJSmc0dU6bhd2EdShhmBY7-44AmOy0LVwlbRyEY9UTokm74nPtgiC5liRG-a-keQ25-v9KGNHRAbbC2hqYIRm7neN6aPI92UNxBECGRInr0PxaNwLHT1G3TMMe8k3WNEs8zA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9RJxJUbD4VS9OSjquMV7DD59x47um2oBvq-gPJwMmbgNB36OStmqE7Eq-cl7reN1OSvMxnhQ28AGeNuGU_TL-w1IRsvl7wADDh3eksncYP8hCqx_OVh9tK74USsuZ3sZWB_05lqCEfLfvBYMcRRsYcI62tTVsvTpc3DqzUzGtrCnz_sAA-5Gb4CcjMQOGJNnCdod9SCZbtsvKeKyn0aYHfQUrONx4O8NnQOq0z-AZG-xl8a7XL9ShGuL5bc6vczwxkeiCeUf6yIGlJDDM_7aqnhDTbo7X2u408Uv4tNeiBvHRyGZqqKUHjSCwP47x12N7N4BH91SsDnZhDdBZwpZX4Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/archelon.gr/?__tn__=K-R&eid=ARD_tifPqA8GgTXK4zqiNnyWgc9qVLeBEg6ziC9fnMRLdqYEJbTl84Y6y6ud24X2ckso06-mIEf5Rt7_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9RJxJUbD4VS9OSjquMV7DD59x47um2oBvq-gPJwMmbgNB36OStmqE7Eq-cl7reN1OSvMxnhQ28AGeNuGU_TL-w1IRsvl7wADDh3eksncYP8hCqx_OVh9tK74USsuZ3sZWB_05lqCEfLfvBYMcRRsYcI62tTVsvTpc3DqzUzGtrCnz_sAA-5Gb4CcjMQOGJNnCdod9SCZbtsvKeKyn0aYHfQUrONx4O8NnQOq0z-AZG-xl8a7XL9ShGuL5bc6vczwxkeiCeUf6yIGlJDDM_7aqnhDTbo7X2u408Uv4tNeiBvHRyGZqqKUHjSCwP47x12N7N4BH91SsDnZhDdBZwpZX4Q
https://www.facebook.com/archelon.gr/?__tn__=K-R&eid=ARD_tifPqA8GgTXK4zqiNnyWgc9qVLeBEg6ziC9fnMRLdqYEJbTl84Y6y6ud24X2ckso06-mIEf5Rt7_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9RJxJUbD4VS9OSjquMV7DD59x47um2oBvq-gPJwMmbgNB36OStmqE7Eq-cl7reN1OSvMxnhQ28AGeNuGU_TL-w1IRsvl7wADDh3eksncYP8hCqx_OVh9tK74USsuZ3sZWB_05lqCEfLfvBYMcRRsYcI62tTVsvTpc3DqzUzGtrCnz_sAA-5Gb4CcjMQOGJNnCdod9SCZbtsvKeKyn0aYHfQUrONx4O8NnQOq0z-AZG-xl8a7XL9ShGuL5bc6vczwxkeiCeUf6yIGlJDDM_7aqnhDTbo7X2u408Uv4tNeiBvHRyGZqqKUHjSCwP47x12N7N4BH91SsDnZhDdBZwpZX4Q
https://www.facebook.com/groups/235018443585514/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9RJxJUbD4VS9OSjquMV7DD59x47um2oBvq-gPJwMmbgNB36OStmqE7Eq-cl7reN1OSvMxnhQ28AGeNuGU_TL-w1IRsvl7wADDh3eksncYP8hCqx_OVh9tK74USsuZ3sZWB_05lqCEfLfvBYMcRRsYcI62tTVsvTpc3DqzUzGtrCnz_sAA-5Gb4CcjMQOGJNnCdod9SCZbtsvKeKyn0aYHfQUrONx4O8NnQOq0z-AZG-xl8a7XL9ShGuL5bc6vczwxkeiCeUf6yIGlJDDM_7aqnhDTbo7X2u408Uv4tNeiBvHRyGZqqKUHjSCwP47x12N7N4BH91SsDnZhDdBZwpZX4Q&__tn__=K-R
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