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Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η παράλληλη δράση καθαρισμού βυθού και ακτής στην
παραλία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ), την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011, με την
συμμετοχή των εθελοντικών ομάδων Atenistas και Pireactive, της ΜΚΟ Υδροναύτες και την
υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Η αποφασιστικότητα των εθελοντών κατάφερε να μεταμορφώσει
κυριολεκτικά την περιοχή και η «χωματερή πίσω από το ΣΕΦ» έγινε και πάλι παραλία.
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Η κατάσταση που επικρατούσε λίγο πριν ξεκινήσουν οι εθελοντές το έργο τους ήταν κυριολεκτικά
τραγική και η αποκατάστασή της φαινόταν απολύτως ακατόρθωτη.
Όπως απέδειξαν όμως οι συμμετέχοντες, όταν υπάρχει τόσο δυνατή διάθεση για δουλειά και
συνεργασία, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να χαρακτηριστούν αδύνατα.
Συγκεντρώθηκε τεράστια ποσότητα σκουπιδιών, έγιναν αισθητικές παρεμβάσεις που γέμισαν με
χρώματα το «γκρίζο» και κατέληξαν εκεί που ανήκουν κάποιες κατασκευές, που κάθε άλλο παρά
προσέφεραν στην αισθητική του χώρου.
Παρόμοια κατάσταση με αυτήν της επιφάνειας υπήρχε και στον βυθό, όπου δραστηριοποιήθηκε η
οργάνωσή μας. Υπήρχαν συγκεντρωμένα σκουπίδια που τα είδη τους περιλάμβαναν από τα γνωστά
μας πλαστικά, λάστιχα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μέχρι τεράστιους μουσαμάδες, έπιπλα και
ηλεκτρικές συσκευές. Παράλληλα, οι «Υδροναύτες» κατάφεραν να ανασύρουν ένα δίχτυ πολλών
μέτρων μήκους, το οποίο αποτελούσε θανατηφόρα παγίδα για τους θαλάσσιους οργανισμούς καθώς
βρέθηκαν παγιδευμένα πάνω του πολλά ψάρια και οστρακόδερμα.
Με συντονισμένη προσπάθεια των εθελοντών έγινε δυνατή η ανέλκυση του και η απελευθέρωση των
παγιδευμένων οργανισμών που υπήρχαν σε όλο το μήκος του.
Η τεράστια ποσότητα των σκουπιδιών που ανελκύθηκαν, είναι πραγματικός άθλος δεδομένων των
συνθηκών μηδενικής ορατότητας που επικρατούσαν στον βυθό της περιοχής και την κατάσταση
επιβάρυναν και οι πετονιές κάποιων ερασιτεχνών ψαράδων, που δεν θέλησαν να βοηθήσουν την
προσπάθεια αποσύροντας τα αλιευτικά τους εργαλεία για το μικρό χρονικό διάστημα που
διέρχονταν οι υποβρύχιοι εθελοντές από μπροστά τους, θέτοντας τους σε άμεσο κίνδυνο.
Όπως διαπιστώθηκε όμως, αυτοί που δεν είδαν με τόσο θετική διάθεση την όλη προσπάθεια είχαν
μια γενικότερη εσφαλμένη αίσθησης της έννοιας «ιδιοκτησία» την οποία φρόντισαν να
αποκαταστήσουν στη συνείδηση τους οι διαμαρτυρίες των εθελοντών αρχικά και τα μηχανήματα
του Δήμου Πειραιά, τελικά και οριστικά.
Η σημερινή ημέρα άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων σε όλους τους συμμετέχοντες και η
συνεργασία αυτή που ένωσε τόσους εθελοντές, είναι σίγουρο πως είναι μόνο η αρχή για ακόμη
σπουδαιότερες δράσεις και πράξεις, καθώς διαπιστώθηκε πως έχουμε πολλά κοινά με αρκετούς από
τους νέους φίλους που γνωρίσαμε σήμερα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τις εθελοντικές ομάδες Atenistas και Pireactive για την
απίστευτη δουλειά που έκαναν στην αποκατάσταση της παραλίας του ΣΕΦ, τον Δήμο Πειραιά και
τους δημοτικούς υπαλλήλους για την σπουδαία συμβολή τους στην προσπάθεια και φυσικά τους
εθελοντές αυτοδύτες που διαρκώς στηρίζουν με την όρεξη, την διάθεση, την σκληρή δουλειά και τις
προτάσεις τους όλες μας τις προσπάθειες και δίνουν σάρκα και οστά στο όραμα του «ΜΑΖΙ».

