Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2018

Δελτίο Τύπου
Το Ευρωπαϊκό Έργο ‘Βορειοανατολικό Μελτέμι: Η πνοή του Αρχιπελάγους’
(Νorth Εast Meltemi, The breath of Archipelagos)
ανοίγει πανιά για τη Λήμνο και γιορτάζει την
Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας

“Surf the Blue: Experience the NE Aegean Archipelagos”
Την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Έργο
‘Βορειοανατολικό Μελτέμι: Η πνοή του Αρχιπελάγους’ (MELTEMI) με μία σειρά εκδηλώσεων στο νησί της Λήμνου
και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κέρους.
Έπειτα από μία επιτυχημένη περιβαλλοντολογική δράση για τον εορτασμό της ‘Ημέρας Γης’ στο Alaçatı (Αλάτσατα)
και Çeşme (Τσεσμέ) στη δυτική ακτή της Ιzmir (Σμύρνης) στην Τουρκία, από την Progressive Board LTD, TR (εταίρο
του Ευρωπαϊκού Έργου), το ‘MELTEMI’ θα βρίσκεται στη Λήμνο από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2018 όπου
διοργανώνει τις ‘Green & Blue Days 2018’. Με τη συμμετοχή 25μελούς αποστολής φοιτητών από το Τμήμα
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (GR) και τη
συνεργασία του Surf Club Keros (GR) (οι δύο άλλοι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου) πραγματοποιούνται οι
παρακάτω δράσεις με την εθελοντική συμμετοχή και συνέργεια των τοπικών φορέων και επαγγελματιών:

19 Μαΐου 2018
Green Day event – ‘Eco Road Trip και Eco Tour’ και βιωματική ξενάγηση για τη βιοποικιλότητα της περιοχής της
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Υγροβιότοποι, Σύμβαση Ramsar, 1971 και
προστατευόμενη περιοχή Natura 2000), με την υποστήριξη της ‘Trace your Eco’
Blue Day event - Επίσκεψη στη θαλάσσια περιοχή Κεραμωτής – Λιμένα Καβάλας (προστατευόμενη περιοχή Natura
2000). Ο Δήμος Καβάλας είναι ο μοναδικός εταίρος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Έργο CHERISH για την
ανάδειξη της αλιευτικής κληρονομιάς και την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της προώθησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων.

20 Μαΐου 2018
Blue & Green Day event – ‘Μέρα αφιερωμένη στον Ναυταθλητισμό και τις δραστηριότητες στη Φύση’ στην
παραλία Κέρους της Λήμνου (προστατευόμενη περιοχή Natura 2000). Ο Ναυτικός Όμιλος της Λήμνου μαζί
με το ΄MELTEMI’ συμμετέχουν σε δραστηριότητες στη φύση και τη θάλασσα (ποδηλασία και θαλάσσια
σπορ όπως κανό-καγιάκ-κωπηλασία-ιστιοπλοΐα).
Blue Day event – Πολιτιστική Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας στη
Νέα Κούταλη Λήμνου.
Πολιτιστική Επίσκεψη στην 9η Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Όρια», που συνδιοργανώνεται από τη
Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου και τον Α.Ο. «Ηφαιστία» στη Δημητριάδειο Σχολή στο Κοντοπούλι, από τις 19
έως τις 22/05/2018.

www.aegeanmeltemi.com
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21 Μαΐου 2018 ‘Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000’
Green and Blue Day event – ‘Εθελοντικός Καθαρισμός Παραλίας Κέρους Λήμνου’ με τη συνεργασία της τοπικής
κοινωνίας της Λήμνου, των Λιμενικών Αρχών Λήμνου, μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Κοντοπουλίου
Λήμνου και φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα θα μοιραστούν από την ‘Xρυσάφη ΑΒΕΕ’ και θα δώσουν
ενέργεια στους συμμετέχοντες.
Η δράση περιλαμβάνει:
− Ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα απορρίμματα, τη συλλογή και τη διαλογή τους και τον βαθμό
επικινδυνότητάς τους
− Συλλογή Απορριμμάτων στην Παράκτια Ζώνη της περιοχής του Κέρους.
− Διαλογή επί τόπου και Αξιολόγηση: Διαχωρισμός Απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, δημιουργία
‘Λόφων Σκουπιδιών’ και μεταφορά των διαλεγμένων απορριμμάτων στα μέρη συγκέντρωσης
απορριμμάτων του νησιού με τη συνεργασία των Λιμενικών Αρχών Λήμνου.
− Παρουσίαση των πιο περίεργων ευρημάτων αλλά και αντικειμένων που ‘ταξίδεψαν’ στη θάλασσα.
Τόπος συνάντησης: Παραλία Κέρους (Surf Club Keros) και Ώρα: 09:00
Green Day event - Ομαλή Πεζοπορία σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 και βιωματική ξενάγηση για τη
βιοποικιλότητα της περιοχής και του νησιού από την Περιβαλλοντολόγο και πιστοποιημένη από το Interpret
Europe, ξεναγό ερμηνείας, Άντα Μαυρομμάτη (‘Nature Traveler’).
‘Blue Eno-Gastronomy: Η Οινο-Γευσιγνωσία ενός Νησιού’ - Βιωματική γαστρονομική εμπειρία με τοπικά
παραδοσιακά προϊόντα, με την υποστήριξη της ‘Taste Lemnos’ και του Αλέξανδρου Αλεξάνδρου. Η δράση
θα πραγματοποιηθεί στο σύγχρονο παραδοσιακό ‘σπίτι των γεύσεων Pezoula Café στον Μούδρο Λήμνου.
Είστε έτοιμοι να σερφάρετε μαζί μας και να βιώσετε τη γαλάζια και πράσινη εμπειρία;

Με την υποστήριξη των συνεργατών ‘MELTEMI’:

Δημοτικό Σχολείο
Κοντοπουλίου Λήμνου

Βρείτε το ‘MELTEMI’:
W: http://www.aegeanmeltemi.com | E: info@aegeanmeltemi.com |
F: https://www.facebook.com/AegeanMeltemi | T: https://twitter.com/aegeanmeltemi
Ι: https://www.instagram.com/aegean_meltemi
#EU #EASME #EMFF #nauticalroutes #AegeanMeltemi #BlueGrowth #Natura2000Day
#blueeconomy #sustainability #EuropeForCulture #surfclubkeros #kiteturkey #auth
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