ΕΛΑ να καθαρίσουμε την παραλία μας - Εθελοντικός
υποβρύχιος καθαρισμός στην Γλυφάδα - 8.5.11
Το τμήμα περιβαλλοντικών δράσεων της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία
τον υποβρύχιο καθαρισμό του βυθού της Γλυφάδας στα πλαίσια της εκδήλωσης «Έλα να
καθαρίσουμε την παραλία μας», την Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Το τμήμα περιβαλλοντικών δράσεων της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον
υποβρύχιο καθαρισμό του βυθού της Γλυφάδας, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Έλα να
καθαρίσουμε την παραλία μας», την Κυριακή 8 Μαΐου 2011.
Η εκδήλωση περιλάμβανε μια σειρά δράσεων σε βυθό και ακτές και πραγματοποιήθηκε με την
συμβολή των φορέων και εθελοντών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Γλυφάδας, όπως
ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων και Περιβάλλοντος Ν. Αττικής Δασοπροστασία – Πυρόσβεση
Γλυφάδας «Δικαίωμα Ζωής», ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ» και η Μη
Κυβερνητική Οργάνωση "Υδροναύτες". Αξιοσημείωτη είναι η πολύ έντονη παρουσία μικρών παιδιών
στις τάξεις των εθελοντών αλλά και η υποστήριξη της εκδήλωσης από πολύ σημαντικούς φορείς,
όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Η οργάνωσή μας, που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο υποβρύχιο κομμάτι της εκδήλωσης, έθεσε ως
στόχο την ανέλκυση των περισσότερο επιβαρυντικών και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως ήταν οι
μπαταρίες και τα βιομηχανικά υλικά που είχαν εντοπιστεί περιμετρικά από τη μαρίνα, καθώς και
την αποκατάσταση του βυθού από τα συγκεντρωμένα σκουπίδια που είχαν ριχθεί από τις ακτές.
Οι δύτες σε συνεργασία με τους εθελοντές επιφανείας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και
κατάφεραν να φέρουν στην επιφάνεια πολύ μεγάλες ποσότητες ανθρωπογενών ρύπων,
αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη για άμεση αλλαγή της νοοτροπίας που μετατρέπει
τους βυθούς σε υποβρύχιες χωματερές.
Ο υποβρύχιος καθαρισμός στην Γλυφάδα είναι ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη των προθέσεων των
Ελλήνων αυτοδυτών και της σπουδαιότητας της εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς τους
προς το περιβάλλον.
Οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια και
προσέφεραν την πολύτιμη βοήθεια τους, η οποία είχε καθοριστική σημασία για το εξαιρετικά
επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Γλυφάδας για την άψογη διοργάνωση που είχε
πραγματικά εορταστικό χαρακτήρα, τους συνδιοργανωτές και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση
«Έλα να καθαρίσουμε την παραλία μας» καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προώθησαν
την εκδήλωση και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οργάνωση και τις γενικότερες δράσεις μας
φιλοξενώντας τους Υδροναύτες στα έντυπα, στις ιστοσελίδες, στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό
τους «αέρα».
Η «Φωνή Βυθού», η εκστρατεία εθελοντικών υποβρυχίων καθαρισμών της ΜΚΟ Υδροναύτες,
ακόμα περισσότερο ενδυναμωμένη συνεχίζει το "ταξίδι" της με αμέσως επόμενο σταθμό το Πευκί
Ευβοίας, την Κυριακή 15.05.2011 .

