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Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό – Επιμορφωτικό και Αθλητικό
σύλλογο Κατούνας Λευκάδος, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το διήμερο εθελοντικών
υποβρυχίων καθαρισμών στην Λυγιά Λευκάδας στις 28 και 29 Ιουνίου 2014.
Η οργάνωσή μας ανταποκρίθηκε έμπρακτα στην πρόσκληση του ιδιαίτερα δραστήριου και
ευαισθητοποιημένου συλλόγου και οι 17 εθελοντές που ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν στην
δράση είχαν την ευχαρίστηση να δουλέψουν μαζί με ανθρώπους που απέδειξαν στην πράξη πόσο
αγαπούν τον τόπο τους, αποδεχόμενοι την ευθύνη για να παραδώσουν στις επόμενες γενεές, κάτι
καλύτερο από αυτό που «βρήκαν».

Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό – Επιμορφωτικό και Αθλητικό
σύλλογο Κατούνας Λευκάδος, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το διήμερο εθελοντικών
υποβρυχίων καθαρισμών στην Λυγιά Λευκάδας στις 28 και 29 Ιουνίου 2014.
Η οργάνωσή μας ανταποκρίθηκε έμπρακτα στην πρόσκληση του ιδιαίτερα δραστήριου και
ευαισθητοποιημένου συλλόγου της Κατούνας - Λυγιάς Λευκάδος και οι 17 εθελοντές που
ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν στην δράση είχαν την ευχαρίστηση να δουλέψουν μαζί με
ανθρώπους που απέδειξαν στην πράξη πόσο αγαπούν τον τόπο τους, αποδεχόμενοι την ευθύνη για
να παραδώσουν στις επόμενες γενεές, κάτι καλύτερο από αυτό που «βρήκαν».

Οι δράσεις ξεκίνησαν ο μεσημέρι του Σαββάτου 28/6 με την πρώτη φάση καθαρισμού του λιμανιού
της Λυγιάς. Ακόμη και με ορατότητα που περιοριζόταν μόνο σε μερικά εκατοστά του μέτρου, οι
εθελοντές κατάφεραν να φέρουν στην επιφάνεια πολύ μεγάλο όγκο αντικειμένων κάθε είδους, όπως
αλιευτικά εργαλεία, μέρη αυτοκινήτων, μπαταρίες, καρότσια σούπερ μάρκετ,
εξαρτήματα σκαφών, σκαλωσιές, συρματόσχοινα, λάστιχα αυτοκινήτων, άγκυρες,
μοκέτες κλπ.
Στην δράση, μεταξύ άλλων παρευρέθηκε και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Λευκάδας, κος Κώστας
Δρακονταειδής ο οποίος και δήλωσε την επιθυμία του για την πραγματοποίηση νέων κοινών
δράσεων με την οργάνωσή μας, με έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που μπορούν να παρέχουν
στα παιδιά κάτι που φυσικά μας βρίσκει παραπάνω από σύμφωνους και είμαστε σίγουροι πως θα
οδηγήσει σε μια εξαιρετική συνεργασία.
Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον χώρο του Λιμανιού στην οποία μίλησαν
οι: Παναγιώτης Τασιαδάμης, πρόεδρος της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ και η κα Άννα Χαρίση,
υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ.
Ο Κος Τασιαδάμης έκανε μια σύντομη παρουσίαση της οργάνωσής μας στους παρευρισκόμενους και
ανέπτυξε την ουσιαστική αξία των δράσεων που πραγματοποιούμε οι οποίες όπως είπε δεν έχουν
στόχο την απορρύπανση, αλλά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Η κα Χαρίση μίλησε για την αξία που έχει η συμμετοχή των παιδιών σε αυτές τις δράσεις και για
την μοναδική βιωματική εκπαίδευση που συντελεί στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.
Επίσης έγιναν προβολές των βίντεο «Φωνή Βυθού» της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ και της Γαλλικής
βραβευμένης παραγωγής «Ocean».

Την Κυριακή 29/6 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση καθαρισμού του λιμανιού της Λυγιάς, στην
οποία ακόμη και υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ορατότητας, συγκεντρώθηκαν μεγάλες
ποσότητες σκουπιδιών και επιβαρυντικών για το περιβάλλον αντικειμένων. Ανάμεσα στα
ανελκυσθέντα αντικείμενα υπήρξαν τόνοι συρματόσχοινων, ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος,
καλοριφέρ, πλαστικά τμήματα σκαφών και μεγάλη ποικιλία μικρότερων αντικειμένων.
Ακόμα και αν η ορατότητα στους βυθούς της Λυγιάς ήταν περιορισμένη, θεωρούμε πως τα
αποτελέσματα των δράσεων και των εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν κάτι παραπάνω από
ξεκάθαρα και υποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο πως η ανάγκη για προστασία τους είναι
απολύτως επιτακτική.
Θεωρούμε πως πέραν των προβλημάτων ρύπανσης που δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που
συναντάται παντού στην Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί και στο πρόβλημα της
συσσώρευσης λάσπης στους βυθούς της περιοχής που φέρεται να επιδεινώνεται συντοχρόνω
υποβαθμίζοντας συνεχώς το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.
Το ταξίδι της οργάνωσής μας στην Λυγιά, μας έδωσε και την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις
με ανθρώπους που ζουν και εργάζονται καθημερινά στην θάλασσα και είμαστε σίγουροι πως η
εμπειρία αυτή ήταν πολύτιμη για όλους μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό – Επιμορφωτικό και Αθλητικό σύλλογο Κατούνας
Λευκάδος, ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του Κο Ιωάννη Διγενή και τα μέλη του συλλόγου για την
πρόσκληση, την άψογη διοργάνωση και συνεργασία, την τόσο ζεστή φιλοξενία και την κάλυψη των
εξόδων των εθελοντών που έκανε πραγματικότητα το διήμερο των δράσεων που συμμετείχαμε.
Εκτός από τις ειλικρινείς ευχές μας για την καλύτερη δυνατή συνέχεια στο σπουδαίο έργο τους, θα
θέλαμε να δεσμευτούμε απέναντι τους πως θα είμαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια
μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
Ευχαριστούμε τις τουριστικές επιχειρήσεις που παρείχαν την εξαιρετική φιλοξενία τους στους
εθελοντές, το σύλλογο ερασιτεχνών αλιέων Λυγιάς - Κατούνας, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
Δημοτικού σχολείου Λυγιάς, τους δημότες του κοινοτικού διαμερίσματος Κατούνας, το λιμεναρχείο
Λυγιάς, το Δήμο Λευκάδας και όλους όσοι υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή με κάθε τρόπο.
Τέλος ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τους εθελοντές που συμμετείχαν στην δράση δίνοντας τον
καλύτερο τους εαυτό.
Σας ευχαριστούμε από τα «βάθη της καρδιάς μας».

Αποσπάσματα απο τις υποβρύχιες δράσεις

Το βίντεο της ενημερωτικής εκδήλωσης
Φωτογραφικό υλικό απο τις δράσεις

Φωτογραφικό υλικό απο την εκδήλωση - παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ΜΚΟ
ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ

Βίντεο απο την δράση του Σαββάτου απο τον Κο Θανάση Κατωπόδη

