Καθαρισμός βυθού Λίμνης Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης - 19.06.11
Η ΜΚΟ Υδροναύτες στα πλαίσια του καθαρισμού του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", που διοργανώθηκε από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,
τον οργανισμό διαχείρισης του πάρκου και υποστηρίχθηκε από το Δίκτυο Εθελοντών του
Πάρκου (ΚΕΑΝ, Φίλοι του Πάρκου, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Οργάνωση ΓΗ ), την
Κυριακή 19 Ιουνίου 2011, συμμετείχε στην προσπάθεια για προώθηση ενός βιώσιμου, αστικού
περιβάλλοντος και επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με την πόλη, αναλαμβάνοντας το δύσκολο
έργο του καθαρισμό της τεχνητής λίμνης που βρίσκεται μέσα στο πάρκο.
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Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα Κυριακάτικο απόγευμα μέσα
σ’ένα «θύλακα» πρασίνου και δροσιάς, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, συμβάλλοντας
με την εθελοντική τους προσφορά στην εξυγίανση και προστασία ενός από τα ελάχιστα καταφύγια
άγριας ζωής στην πόλη μας, με μικρούς υγροτόπους, πλούσια χλωρίδα και πάνω από 170
διαφορετικά είδη πτηνών.
Οι εθελοντές αυτοδύτες της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ καταδύθηκαν στην λίμνη του Αττικού Πάρκου και
περισυνέλεξαν από τον βυθό της τα σκουπίδια που μπόρεσαν να εντοπιστούν. Η προσπάθεια τους
είναι πραγματικά αξιέπαινη λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στα στάσιμα νερά της λίμνης.
Με την ορατότητα να μην ξεπερνάει τα δέκα εκατοστά του μέτρου, κινήθηκαν σε βάθος τεσσάρων
μέτρων και ολοκλήρωσαν στο μέτρο του δυνατού την συγκινητική προσπάθεια τους, η οποία
εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους.
Παράλληλα, εθελοντές επιφανείας πραγματοποιούσαν καθαρισμό της επιφανείας της λίμνης με
χρήση βάρκας και συγκέντρωσαν σκουπίδια από την ευρύτερη περιοχή.
Η ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή αυτή, που στόχο είχε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και απέδειξε την αποφασιστικότητα και την διάθεση των
εθελοντών. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει και εκ νέου συνεργασία με το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
και σε επιστημονικό επίπεδο.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την οργάνωση Μεσόγειος SOS για την όπως πάντα άψογη συνεργασία, την
διευθύντρια του οργανισμού διαχείρισης του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» κα Τζώρτζη για την την
διευκόλυνση των εθελοντών για την μεταφορά των εξοπλισμών τους, και όλους τους
παρευρισκόμενους για την ηθική υποστήριξη.

