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4 Μαρτίου 2021  

Χορηγία Let’s Do It! Cyprus 2021  

 
Aγαπητά μέλη του Κ.Ε.Β.Ε 
 
Καλή σας μέρα, 
 
Το Let’s do it Cyprus! αποτελεί μέρος της καμπάνιας Let’s Do It! World, μίας παγκόσμιας εκστρατείας 
καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. 
Ταυτόχρονα, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα που έχει οργανωθεί ανά το 
παγκόσμιο. Για την χρονική περίοδο 2012-2017 η Κύπρος ήταν η 2η χώρα στην παραγωγή σκουπιδιών 
στην Ευρώπη με το ποσοστό αυτό να παραμένει σε επικίνδυνα ψηλά επίπεδα ακόμα και σήμερα.  
 
Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση αλλά και η ενεργή συμμετοχή του κοινού σε θέματα 
που αφορούν την προστασία, διατήρηση και αειφόρα διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος στη Κύπρο. Η εκστρατεία Let’s Do It! δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2012, 
μετρώντας πέραν των 165 χιλιάδων εθελοντών, και απαλάσσoντας την Κύπρο από τόνους σκουπιδιών, 
που βρίσκονται στους δρόμους, στις πόλεις και στο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας! Η   εκστρατεία 
Let’s Do It Cyprus! αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση που πραγματοποιείται στο νησί 
μας. Τον Απρίλιο του 2019 συμμετείχαν στην εκστρατεία 49,560+ εθελοντές ξεπερνώντας το φράγμα 
των 40,000 εθελοντών που ισοδυναμεί με το 5% του πληθυσμού του νησιού μας, κατατάσσοντας το 
νησί μας στη κορυφή της λίστας των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό εθελοντών. 
 
Το 2020 αποφασίσαμε συλλογικά η εκστρατεία Let's Do It! Cyprus 2020 να γίνει την τελευταία 
βδομάδα του Οκτώβρη με έμφαση την ατομική ευθύνη λόγω της παγκόσμιας πανδημίας που ήρθε και 
στην Κύπρο. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική αφού πέραν των 400+ ομάδων 
ανταποκρίθηκαν την εβδομάδα καθαρισμού 26 Οκτώβρη-1 Νοεμβρίου 2020, μαζεύοντας συνολικά 60 
τόνους σύμμικτα σκουπίδια και 45 τόνους ανακυκλώσιμα!  
 
Χωρίς την πολύτιμη αρωγή των χορηγών μας όλα αυτά τα χρόνια, η εκστρατεία δεν θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί μιας και ο συντονισμός και η πραγματοποίηση της εκστρατείας χρειάζονται πολύτιμους 
πόρους. Στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε της κάθε εταιρίας, ζητούμε όπως σκεφτείτε να συμπεριλάβετε και την 
εκστρατεία μας στον προϋπολογισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες του ποιοι είμαστε και τι 
κάνουμε,  παρακαλώ όπως δείτε την σελίδα μας ΕΔΩ ενώ μπορείτε να μας ψάξετε και στα ΜΚΔ ΕΔΩ 
και ΕΔΩ   
 
Πληροφορίες  για την εκστρατεία του Let's Do It! Cyprus 2021 μπορείτε να βρείτε πιο κάτω ενώ 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@letsdoitcyprus.com για πακέτα στήριξης. Τιμή και 
χαρά μας να σας συμπεριλάβουμε στην οικογένεια του Let's Do It! Cyprus 2021. 

 

 

 

 

     

https://www.togethercyprus.org/
https://www.facebook.com/ldicyprus
https://www.instagram.com/letsdoitcyprus/
mailto:info@letsdoitcyprus.com
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Όνομα Εκστρατείας: Let’s Do It! Cyprus 2021  

     

Διοργανωτές:  

• Together Cyprus – Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο (Αρ. Εγγραφής 4634)  

 

             Υποστηρικτές:  

• Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟς  

• Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος  

 

Συμμετέχουν:  

o Τμήμα Δασών    o Ένωση Δήμων      

o Ένωση Κοινοτήτων   o Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου      

o Πρόσκοποι Κύπρου   

     

  

o Εθνική Φρουρά      

Ημερομηνία Εκστρατείας : Κορύφωση της εκδήλωσης  31η Οκτωβρίου 2021 

                                                  Εβδομάδα Εθελοντισμού 25 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου 2021  

     

Τοποθεσία: Παγκύπρια  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δήμων 

και κοινοτήτων του νησιού.  

     

Τα τελευταία χρόνια, η εκστρατεία «Let’s Do It! Cyprus» εστιάζει κυρίως στον καθαρισμό των 

πόλεων. Παρόλα αυτά, πριν από τέσσερα χρόνια και μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 

Τροόδου το καλοκαίρι του 2016, η οποία κατέστρεψε περισσότερα από 13 χμ2 άγριας 

βλάστησης,  ξεκινήσαμε ένα συνεχιζόμενο κίνημα εν ονόματι «Πρασινίζω την Κύπρο». Ως εκ 

τούτου, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε ξανά με ομάδες, συνδικάτα και επιτρόπους δίνοντας 

έμφαση στις αγροτικές περιοχές και τη φυσική ομορφιά του νησιού. Αυτό βέβαια, δεν περιορίζει 

την εκστρατεία εφόσον συνεχίζονται δυναμικά οι δράσεις εντός των αστικών περιοχών, 

παραλιών και θάλασσας με τη βοήθεια από επαγγελματίες δύτες.  

  

  

  

 Environmental & Social Voluntary Network      
 
          

Καθαρισμός σε 10 πάρκα που έχουν κατοχυρωθεί ως Εθνικά Δασικά Πάρκα:  

Παιδαγωγική Ακαδημία / Δάσος Λιοπετρίου / Αθαλάσα / Τρόοδος / Κάβο Γκρέκο / Πολεμίδια / 

Ριζοέλια / Άγιος Νίκανδρος / Πέτρα του Ρωμαίου / Μαχαιρά  

  

Άλλες βασικές τοποθεσίες φυσικής ομορφιάς:  

Φράγμα Γερμασόγιας / Φυσικό μονοπάτι Καληδόνια / Καταρράκτες Μιλομέρη / Γέφυρα Μηλιάς 

/ Πάρκο Εθνών / Βοτανικοί Κήποι Αθαλάσσας / Φράγμα Ξυλιάτου / Φυσικό Μονοπάτι Αφροδίτης 
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/ Γιοφύρι του Τζελεφού / Γαρύλλης - Ποταμοί Γιαλιάς και άλλες τοποθεσίες που προτείνουν 

κοινότητες, δήμοι και πολίτες .  

     

Συμμετοχή Μαθητών-Σχολείων  

 Καταλάβαμε ότι η Αειφόρος Ανάπτυξη «μια ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις 

δικές τους ανάγκες» μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή αυτών των μελλοντικών 

γενεών.  

 

Επίσης από τον Σεπτέμβριο 2016, ξεκινήσαμε μια συνεχή πρωτοβουλία για τα σχολεία που 

έλαβαν μέρος στην εκστρατεία. Το Δίκτυο Εθελοντών Together Cyprus  και το Γραφείο 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος επισκέπτονται αυτά τα σχολεία και προωθούν τη διαδικασία 

κομποστοποίησης με μια διαδραστική διαδικασία, δωρίζοντας έναν κομποστοποιητή στο τέλος 

αυτής. Το Let’s Do It! Cyprus επικεντρώνεται σε κάθε τομέα της εκπαίδευσης, δηλαδή 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και σε πανεπιστήμια. Ξεκινήσαμε ως εκδήλωση μιας 

ημέρας, αναβαθμίστηκαμε σε μια ολόκληρη εβδομάδα, και με σταθερά βήματα στοχεύουμε να 

το καθιερώσουμε ως ένα εν δυνάμει κίνημα.  

     

Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε το 6% του πληθυσμού της χώρας που αντιστοιχεί σε 50.000 

άτομα και να σπάσουμε το ρεκόρ του 2019 που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 49.560 

εθελοντές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5,5% του πληθυσμού της χώρας. Αυτός ο αριθμός 

αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη ποσότητα ατόμων που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία 

μιας συνεχιζόμενης αλλαγής και ταυτόχρονα αποτελεί ένα μοναδικό εθνικό γεγονός μιας  

δράσης απίστευτου ακτιβισμού.  

 

Η εκστρατεία του 2020 μας δίδαξε ότι για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να 

προσαρμοστούμε και να βρούμε νέους τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος και πως 

να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες που ακύρωσαν τον 

καθαρισμό τους, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε με έμφαση στην προσωπική ευθύνη. 

Περισσότερες από 400 ομάδες συγκεντρώθηκαν από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 

2020 για τον καθαρισμό ολόκληρης της Κύπρου. Μαζί μάζεψαν 60 τόνους μικτών απορριμμάτων 

και 45 τόνους ανακυκλωμένων απορριμμάτων, ακολουθώντας παράλληλα όλα τα μέτρα 

ασφαλείας του κράτους για την πρόληψη του Covid-19. Η εκστρατεία του 2020 είναι επίσης 

διαφορετική με την έννοια ότι θα συνεχίσει να είναι εν κίνηση μέχρι την επόμενη εκστρατεία μας 

το 2021, με ανθρώπους να μαζεύουν σκουπίδια και να θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στο νησί. 
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Let’s Do It Cyprus 2020 Infographic 
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Μεταξύ της εβδομάδας της εκστρατείας, είχαμε σχεδόν 62.000 άτομα να βλέπουν τις αναρτήσεις 

μας  στα Κ.Μ.Δ  με σχεδόν 1.000 να πλοηγούνται στη σελίδα μας 

 

 

 

 

 
 

 

Σχεδόν 25.000 άτομα παρακολούθησαν τη σελίδα μας στο FB στο αποκορύφωμα της εκστρατείας 

μας την 1η Νοεμβρίου 

 

 

 

 

 

Let’s Do It Cyprus 2019 Infographic  
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Η Κύπρος έχει συγκεντρώσει το 3ο υψηλότερο ποσοστό εθελοντών ανά πληθυσμό διεθνώς 
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➢ Για φωτογραφίες της οικογένειας του Let’s Do It! Cyprus ΕΔΩ   

 

 

 

            
        

https://www.togethercyprus.org/el/portfolio-category/lets-do-it-cyprus/
https://www.togethercyprus.org/el/portfolio-category/lets-do-it-cyprus/


 

 

 


