Απολογισμός δράσεων
2017-2019

Αγαπητές φίλες και φίλοι
Στις επόμενες σελίδες έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε συνοπτικά για τις δράσεις μας, τις
αποστολές μας και τις συνέργειες που πραγματοποιήσαμε από το 2017 έως και το 2019.
Μέσα σε μία τριετία, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 204 τόνους απορριμμάτων, καθαρίζοντας
χιλιόμετρα παραλιών και βυθών σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και στο εξωτερικό σε συνολικά
157 ξεχωριστές δράσεις.
Είχαμε την τιμή να λάβουμε μέρος σε διεθνείς αποστολές για την προστασία των θαλασσών,
ανταλλάσσοντας εμπειρίες και τεχνογνωσία με αντίστοιχους φορείς και ειδικούς που
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Ακόμη, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ανθρώπινη
αλυσίδα αλληλεγγύης προς το θαλάσσιο οικοσύστημα, μαζί με μαθήτριες και μαθητές που
παρακολούθησαν επιτυχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα της All For Blue, αλλά και απλούς πολίτες
που συνέβαλαν ουσιαστικά στο να αφήσουμε καθαρές τις παραλίες μας.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μας, καθώς όλα τα παραπάνω δεν θα
μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει μόνοι μας, χωρίς τους πολύτιμους συμμάχους μας.
Τους χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες που ενημερώσαμε για την οικολογική συνείδηση, τους χιλιάδες
πολίτες που κινητοποιήθηκαν για να πάρουν μέρος σε δράσεις καθαρισμού των ακτών, τους
πιστοποιημένους δύτες που μας βοήθησαν για να ανασύρουμε από τους βυθούς πλαστικά, σίδερα
και άλλα ογκώδη αντικείμενα, αλλά και τους ευαισθητοποιημένους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς,
εταιρείες και καταστήματα που μοιράστηκαν μαζί μας την κοινωνική ευθύνη για την προστασία του
περιβάλλοντος.  
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε σημεία – σταθμούς που ξεχωρίσαμε στη διαδρομή μας:
•	Αποστολή Keep Aegean Blue, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Διανύσαμε 1.700
ναυτικά μίλια στο Αιγαίο με ταχύπλοο, οργανώσαμε δράσεις καθαρισμών και πραγματοποιήσαμε
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των νησιών. Η αποστολή διήρκεσε έξι μήνες,
συνεχίστηκε το 2019 και σκοπεύουμε να την επαναλάβουμε το 2021.
•	Αποστολές στο εξωτερικό, σε προορισμούς όπως οι οι ΗΠΑ, οι Μπαχάμες, το Τζιμπουτί, η Νότια
Αφρική, η Ιορδανία, το Ισραήλ και η Κούβα, συμμετέχοντας σε προγράμματα για την προστασία
των καρχαριών και οργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια στις τοπικές κοινότητες, παράλληλα με
παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς.
•	Τα ανοξείδωτα καλαμάκια που φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα το 2017 ως εναλλακτική και
οικολογική λύση απέναντι στα πλαστικά μιας χρήσης.
•	Τον εξοπλισμό πολλαπλών χρήσεων, σακιών, τσουβαλιών και γαντιών σε όλους τους παράκτιους
καθαρισμούς μας από το 2019, ώστε να ενισχύσουμε το σκοπό μας.
Τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα πορεία μας και η μεγάλη ανταπόκριση που βρήκαμε στην
ελληνική κοινωνία,  μας χαροποιούν ιδιαίτερα και μας δίνουν τη δύναμη για να συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε ακόμα πιο αποφασιστικά για να κάνουμε πράξη  το όραμά μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς!
Κατερίνα Τοπούζογλου

Ιδρύτρια All For Blue

Αριθμοί
Οι αριθμοί μπορούν να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας για μια γρήγορη μελέτη.
Ας δούμε ενδεικτικά τα νούμερα που μας κάνουν περήφανους:

204 τόνους απορριμμάτων
έχουμε συλλέξει από τις δράσεις μας

πλαστικά αγγίζουν το
73% των απορριμμάτων

Τα

Απεγκλωβίσαμε 23 ζώα

που είχαν παγιδευτεί σε πλαστικά και άλλα απορρίμματα στο βυθό

55.389 μαθητές παρακολούθησαν

τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της All For Blue και έλαβαν δίπλωμα παρακολούθησης

157 δράσεις παράκτιων & υποβρύχιων καθαρισμών
έχουμε διοργανώσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό

18 πυρήνες

σε νησιά της Ελλάδας
Δημιουργήσαμε
και στο εξωτερικό, με ομάδες μαθητών που συνεχίζουν το έργο μας μετά τις αποστολές μας

30 σημεία στην Ελλάδα

Περισσότερα από
(καταστήματα εστίασης, εμπορικά κ.α.) έγιναν

“Plastic Straw Free”spots.

Κατάργησαν τα πλαστικά καλαμάκια
και ενσωμάτωσαν τα ανοξείδωτα της All For Blue στην καθημερινότητα των πελατών τους.

Χρονολόγιο Δράσεων
2017
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 8 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αλίμου και 4 δράσεις καθαρισμών
•	Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία, Ειδικά Σχολεία, Όμιλο Επαγγελματιών Ψαράδων στη Σαντορίνη σε
συνεργασία με τη Γεωθήρα και δράση καθαρισμού, 580 εθελοντέ

•	Δράσεις καθαρισμού στη Μύκονο, Φτελιά, Κόρφος, Κάπαρη
•	Εκπαιδευτικά σεμινάριά στο δημοτικό νηπιαγωγείο Μυκόνου
•	Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε fashion bloggers από την Αυστραλία και την Αμερική, δράση καθαρισμού
παραλίας Αγ.Κων/νοι Μυκόνου, 20 εθελοντές

•	Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Ναυαγοσωστική Σχολή ΕΝΑΚ σε 40 ναυαγοσώστες
•	Ενημέρωση παικτών Survivor και δράση καθαρισμού με τη συμμετοχή 40 ελλήνων καλλιτεχνών/
αθλητών

•	Καθαρισμός παραλίας La Jolla beach, San Diego, USA με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας
•	Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 200 μαθητές στα σχολεία στο νησί Exuma, Bahamas και 4 δράσεις
καθαρισμών

•	Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 80 μέλη του Ομίλου Φουσκωτών Σύρου στη Σύρο
•	Ενημερωτικό σεμινάριο και δράσεις καθαρισμού με την ομάδα του Bimini Shark Lab και μαθητές από
τις τοπικές σχολές καταδύσεων, Bahamas

2018

•	Αποστολή Ισραήλ & Ιορδανία, ενημέρωση στους μαθητές της ιερατικής σχολής και σε σχολή
καταδύσεων στην Άκαμπα

•	Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 50 άτομα στη σχολή καταδύσεων Σπύρου Καρτελιά
•	Αποστολή στην Αμοργό με τον Όμιλο Φουσκωτών Σύρου (εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη παιδική

ομάδα καθαρισμο παραλιών μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού μας σεμιναρίου) καθαρισμοί 3
παραλιών με 120 εθελοντές

•	Αποστολή Keep Mykonos Clean, Δήμος Μυκόνου, σεμινάριο σε 2.000 μαθητές, 8 δράσεις
καθαρισμών

•	Σεμινάριο, καθαρισμός παραλίας και βυθού Βουλιαγμένης με το γαλλικό, ενεργειακό σκάφος Energy
Observer και συμμετοχή του πληρώματος στη δράση

•	Παράκτιος και υποβρύχιος καθαρισμός νήσου Ρήνειας (Κυκλάδες) με την εταιρία Unipharma

•	Σεμινάριο στον παιδικό σταθμό Κουρδιστό Πορτοκάλι, Αθήνα
•	Καθαρισμός παραλίας & βυθού παραλίας Paradise, Μύκονος
•	Καθαρισμός παραλίας Εδέμ, Άλιμος με τους μαθητές από το Κουρδιστό Πορτοκάλι και εθελοντές
•	Αποστολή Keep Aegean Blue 2018 -2019, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 5μελής ομάδα της All
For Blue με ταχύπλοο, 1.700 ναυτικά μίλια, 16.000 μαθητές, 37 εκπαιδευτικά προγράμματα και
καθαρισμοί παραλιών και βυθών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

•	Σεμινάριο στον παιδικό σταθμό Ονειρόσκαλα, Νέα Μάκρη και υποβρύχιος & παράκτιος καθαρισμός

2019

•	Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές Δημοτικού και σε δύτες του καταδυτικού κέντρου στο νησί
Bimini, Bahamas και δράσεις καθαρισμού παραλίας και βυθού

•	Κούβα, σεμινάριο σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου στην Αβάνα σε συνεργασία με τον επαγγελματία
φωτογράφο Alex Suh σε συνεργασία με τον οργανισμό SaveMyFins.

•	Δημητσάνα, συνεργασία με το Ίδρυμα Πειραιώς για εκπαιδευτικά σεμινάρια στο μουσείο

υδροκίνησης σε 8 σχολεία που επισκέφτηκαν το μουσείο από όλη την Πελοπόννησο, 1.000 μαθητές

•	Σεμινάριο στους μαθητές του νηπιαγωγείου Bodin, Κηφισιά και υποβρύχιος & παράκτιος καθαρισμός
στην Αρτέμιδα

•	Pierce College camp, σεμινάριο στους μαθητές του κολλεγίου και δράση παράκτιου καθαρισμού
στην Αρτέμιδα

•	Εταιρία Intermed/Unipharma, 100 άτομα από το προσωπικό της εταιρίας παρακολούθησαν

σεμινάριο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και έγιναν δυο δράσεις καθαρισμών σε
Τήνο και Μύκονο

•	Μάτι, καθαρισμός παραλίας με την εθελοντική ομάδα της περιοχής Act4Mati
•	Μύκονος, καθαρισμός παραλίας και βυθού στην παραλία Paradise με την παιδική ομάδα εθελοντών
καθαρισμού παραλιών Μυκόνου που δημιουργήθηκε από παρακολούθηση σεμιναρίων μας και
πιστοποιημένους δύτες

•	Χαλκιδική, ξενοδοχείο Ekies, εκπαίδευση στο προσωπικό του ξενοδοχείου και παράκτιος
καθαρισμός

•	Σεμινάριο στα εκπαιδευτήρια Καλάνδρου σε 140 μαθητές, καθαρισμός παραλίας Αρτέμιδας
•	Σεμινάριο στη σχολή μαχητικών τεχνών Pontika & Nazarenko, σε συνεργασία με τον οργανισμό Pi3
•	Σεμινάριο στο προσωπικό της εταιρίας καλλυντικών Flax LTD
•	Τζιμπουτί, Αφρική εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επαγγελματίες δύτες και υποβρύχιες δράσεις
καθαρισμού στα νησιά Seven Brothers.

Σεμινάρια
Πολύτιμοι σύμμαχοι στις προσπάθειές μας είναι τα παιδιά. Εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά να αντιληφθεί
έγκαιρα τη σημασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Να ενημερωθεί για τα είδη που απειλούνται με
αφανισμό και φυσικά να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση
μέσα από το παιχνίδι, το διάλογο, τη διδασκαλία με οπτικοακουστικό υλικό, τα καλλιτεχνικά δρώμενα,
το διαδίκτυο και τα social media.
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο ώστε να είναι ιδιαίτερα φιλικό για τα παιδιά και
μέσα από αυτό, έρχονται όσο πιο κοντά γίνεται στο μαγευτικό υποβρύχιο κόσμο, αποκτώντας νέες
γνώσεις, αλλά και νέες συνήθειες για την αποφυγή των πλαστικών μιας χρήσης και της ρύπανσης των
ακτών και των βυθών μας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται στα σχολεία με την πολύτιμη συμβολή των
εκπαιδευτικών και των γονέων, ενώ γίνονται και ειδικά προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες, σε
χώρους εργασίας, αθλητικούς ομίλους, πολιτιστικά κέντρα και αλλού.

Δράσεις
Οι στιγμές που μας συγκινούν είναι όταν γινόμαστε όλοι μια γροθιά για να καθαρίσουμε παραλίες
και βυθούς. Μαθητές όλων των ηλικιών, εθελοντές και δύτες συμμετέχουν με ενθουσιασμό και
διάθεση να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη.
Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε ειδικούς σάκους πολλαπλών χρήσεων και όλοι γνωρίζουν τη
χαρά της συμμετοχής, αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας.

Η έκπληξή μας ήταν τεράστια όταν αρκετές φορές βρεθήκαμε μπροστά σε θεάματα που μας
σόκαραν. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για το τι μπορεί να ανακαλύψει κανείς στους βυθούς.
Τα καρότσια σούπερ μάρκετ και οι σκουριασμένες μοτοσυκλέτες ήταν μόνο η αρχή, για να
πεισμώσουμε ακόμα περισσότερο και να εντατικοποιήσουμε τους καθαρισμούς μας και να
οργανώσουμε νέες αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναφορές σε ΜΜΕ
Οι δράσεις μας βρήκαν απήχηση σε πολλά ΜΜΕ που μας βοήθησαν να επικοινωνήσουμε
το έργο μας, να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους πολίτες και να ανακαλύψουμε νέους
«συνεργάτες». Μεγαλώσαμε έτσι την αλυσίδα αλληλεγγύης προς το θαλάσσιο οικοσύστημα,
ακουγόμαστε πιο πολύ και γινόμαστε πιο δυνατοί και περισσότεροι.
Δώσαμε τα χέρια με άλλους οργανισμούς από όλο τον κόσμο, πήραμε μέρος σε συνέδρια και
εκθέσεις, παραχωρήσαμε συνεντεύξεις και το 2019 προτείναμε επίσημα στη Βουλή να γίνει το
κοινοβούλιό μας Plastic-Free.

Βραβεύσεις
•	Γηροκομείο

Κωνσταντινοπολιτών “ΕΣΤΙΑ”
2017

•
•
•
•

Νέα Γενιά Μυκόνου 2017
Περιοδικό DEEP 2017
Project Aware 2018
Propeller Club 2019

Συνεργάτες
Χωρίς τη δική σας στήριξη, το έργο μας δεν θα είχε αποκτήσει αυτή τη δυναμική. Είμαστε περήφανοι
που σας έχουμε στο πλάι μας, που ενθαρρύνετε τις προσπάθειές μας και που μας δίνετε δύναμη και
κουράγιο να συνεχίσουμε τις δράσεις μας.

Υποστηρικτές
Ευτυχώς, είμαστε πολλοί που ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον και αυτό μας γεμίζει με τεράστια
ικανοποίηση και ελπίδα ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο για όλους μας. Σας ευχαριστούμε από
καρδιάς!

Creative: Kouzinogatos.gr
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