
ΤΝΣΟΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗ  

ΚΑΙ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΚΗΝΧΗ 
Όιεο νη παξαιίεο, νη ζάιαζζεο, ηα βνπλά, ηα δάζε, ηα πνηάκηα, νη νπξαλνί απηνύ ηνπ θόζκνπ αλήθνπλ ζε όινπο 
εκάο θαη όινη καδί ζα δηεθδηθήζνπκε παληνύ ηελ ειεπζεξία λα απνιακβάλνπκε ηελ δσή ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη 
ρσξίο απαγνξεύζεηο. θνπόο ηνπ «Κηλήκαηνο Γηα Σελ Διεύζεξε Καηαζθήλσζε» είλαη λα δηδάμνπκε ν έλαο ηνλ 
άιινλ ηελ Αγάπε, ηνλ εβαζκό θαη ηελ Πξνζηαζία ηεο Φύζεο θαη λα ππεξαζπηζηνύκε ηελ απόιπηε Διεπζεξία ηεο 
δηαβίσζεο ζηελ απέξαληε αγθαιηά ηεο Γεο θαη ηνπ Οπξαλνύ. Θα ηαμηδέςνπκε κε ηνπο αγαπεκέλνπο καο              
αλζξώπνπο, ηνπο θίινπο καο θαη ηνπο εξαζηέο καο παληνύ, ζα δήζνπκε ειεύζεξνη όπνπ επηιέμνπκε,                      
ζα πξνζηαηέςνπκε ηα δάζε θαη ηηο παξαιίεο! Γελ ζα δεηήζνπκε άδεηα από θαλέλαλ γηα λα είκαζηε ειεύζεξνη!  

Πώο όκσο ζπλππάξρνπκε αξµνληθά µε ηνπο άιινπο θαηαζθελσηέο, ηνπο θάηνηθνπο ηεο πεξηνρήο θαη µε ηελ ίδηα 
ηε θύζε;  Απέλαληη ζηνλ νξγαλσκέλν πεξηνξηζµό ηεο ειεπζεξίαο θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ        
ηξόπνπ δσήο, είλαη ζεµαληηθό γηα ηνπο θαηαζθελσηέο λα µάζνπµε ηνπιάρηζηνλ λα ζπλππάξρνπµε αθνινπζώληαο 
θάπνηεο θνηλέο ζπλήζεηεο:  

1. Παξθάξνπµε ηα απηνθίλεηα µαθξηά από ηελ παξαιία θαη δελ εµπνδίδνπµε ηελ       
πξόζβαζε  ζηελ παξαιία   

2. Υξεζηκνπνηνύκε πάληα ζαθνύιεο γηα ηα απνξξίµµαηα θαη ηα ραξηηά πγείαο. 
3. Μαδεύνπµε όια ηα δηθά µαο ζθνππίδηα αιιά θαη ηα ππόινηπα πνπ βξίζθνπµε.        

Υξεζηµνπνηνύκε γάληηα µηαο ρξήζεο ή ζαθνύια θνξεµέλε ζην ρέξη µαο γηα λα        
θάλνπµε ηε δηαδηθαζία ιηγόηεξν δπζάξεζηε. 

4. Καζνξίδνπµε πνύ είλαη ε «ηνπαιέηα» θαη ζθάβνπµε ιάθθνπο ηνπιάρηζηνλ 15 εθ. θάζε 
θνξά ή ηα ζθεπάδνπκε κε άκκν παξαιίαο. Αληί γηα ραξηί ηνπαιέηαο ρξεζηκνπνηνύκε 
λεξό από ηελ ζάιαζζα ζε πιαζηηθό κπνπθάιη.   

5. Απνθεύγνπκε ηε ρξήζε θάζε είδνπο ζαµπνπάλ θαη ζαπνπληώλ ζην λεξό –αθόκα θαη 
βηνδηαζπώµελσλ- γηαηί έηζη ξππαίλνπκε ηε ζάιαζζα, ηε ιίµλε ή ην πνηάµη. 

6. Δίκαζηε έηνηκνη λα θαηαλνήζνπκε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν βξηζθό-
καζηε θαη λα ην πξνζηαηέςνπκε κε ηελ παξνπζία καο. εβόµαζηε ηε βιάζηεζε, θαη 
ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξηνρέο όπνπ 
θσιηάδεη ε θαξέηα-θαξέηα, ε θσηηά µπνξεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη ρειώλεο θαη        
ρεισλάθηα ή ζε κέξε κε ππθλή βιάζηεζε ε θσηηά είλαη πνιύ επηθίλδπλε. 

7. ηήλνπµε ηελ ζθελή µαθξηά από ην θύµα ώζηε λα µελ εµπνδίδνπµε ηνπο ππόινη-
πνπο θαηαζθελσηέο αιιά θπξίσο λα µελ ελνρινύµε θαβνύξηα, ρειώλεο, πνπιηά. 

8. Σα έληνµα είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, εµείο είµαζηε νη επηζθέπηεο. Σα απνθεύγνπµε 
µε θπζηθά εληνµναπσζεηηθά θαη έρνληαο θιεηζηή ηε ζήηα ηεο ζθελήο όιε κέξα.   

9. Καηαζθεπάδνπµε απηνζρέδηα ηαζάθηα γηα ηηο γόπεο µαο. 
10. Γελ ζεσξνύκε ην ζεκείν πνπ κέλνπκε ηζηθιίθη καο, δελ δεκηνπξγνύκε ζπλζήθεο      

κόληκεο εγθαηάζηαζεο. 
11. ε πεξίπησζε επίζεζεο ηεο αζηπλνκίαο ελσλόκαζηε, εθθξάδνπκε ζπιινγηθή          

αιιειεγγύε θαη απαληάκε ζηηο πξνθιήζεηο όινη καδί. 
12. Πξνζθέξνπκε, κνηξαδόκαζηε, γλσξηδόκαζηε θαη δεκηνπξγνύκε, ζην κέηξν ηνπ           

επηζπκεηνύ, ζπλζήθεο ζπιινγηθήο δηαβίσζεο κε ηνπο άιινπο θαηαζθελσηέο 
13. Αθήλνπµε ην δάζνο ή ηελ παξαιία όπσο ηε βξήθαµε, θαη αλ γίλεηαη, ζε πνιύ  
    θαιύηεξε θαηάζηαζε… 
 

Η ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΓΔΝ ΔΒΛΑΦΔ ΠΟΣΔ ΚΑΝΔΝΑ 


