Καθαρίζουμε το βυθό..μαθαίνουμε το βυθό! 10.05.2015
Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ στα πλαίσια του προγράμματος εθελοντικών δράσεων «Φωνή Βυθού»,
διοργάνωσε περιβαλλοντική εκδήλωση στην περιοχή της παραλίας Βούλας, την Κυριακή 10
Μαΐου 2015 με τίτλο: «Καθαρίζουμε το βυθό, μαθαίνουμε το βυθό».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 μαθητές και μαθήτριες από τις περιβαλλοντικές ομάδες του 2ου
ΓΕΛ Βριλησσίων, του 1ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας και του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας.
Η πρώτη φάση της διοργάνωσης προέβλεπε ενημέρωση των παιδιών και πραγματοποιήθηκε στις
30.04.2015 με αντίστοιχες παρουσιάσεις στα σχολεία τους και φυσικά ήταν απολύτως ξεκάθαρο
πως ανυπομονούσαν να βρεθούν στο πεδίο της δράσης.
Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ στα πλαίσια του προγράμματος εθελοντικών δράσεων «Φωνή Βυθού»,
διοργάνωσε περιβαλλοντική εκδήλωση στην περιοχή της παραλίας Βούλας, την Κυριακή 10 Μαΐου
2015 με τίτλο: «Καθαρίζουμε το βυθό, μαθαίνουμε το βυθό».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 μαθητές και μαθήτριες από τις περιβαλλοντικές ομάδες του 2ου
ΓΕΛ Βριλησσίων, του 1ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας και του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας.
Η πρώτη φάση της διοργάνωσης προέβλεπε ενημέρωση των παιδιών και πραγματοποιήθηκε στις
30.04.2015 με αντίστοιχες παρουσιάσεις στα σχολεία τους και φυσικά ήταν απολύτως ξεκάθαρο
πως ανυπομονούσαν να βρεθούν στο πεδίο της δράσης.
Οι περιβαλλοντικές ομάδες παρείχαν καταπληκτική υποστήριξη στους εθελοντές αυτοδύτες και
ανέλαβαν την ολοκληρωμένη διαχείριση των ρύπων που συγκεντρώθηκαν.
Όπως και η ονομασία της αφήνει να εννοηθεί η εκδήλωση αυτή είχε δυο στόχους. Αφ’ ενός την
συγκέντρωση των ρύπων που επιβαρύνουν τον βυθό και το οικοσύστημα της περιοχής και αφ ετέρου
την πολύτιμη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση που προσφέρει στους εθελοντές μαθητές η
ενεργός συμμετοχή τους.
Οι νεαροί εθελοντές, όχι μόνο πέτυχαν τους παραπάνω στόχους, αλλά με την ενέργεια τους, το κέφι
και την δύναμη τους φρόντισαν να γεμίσουν τις «δεξαμενές αισιοδοξίας» όλων μας για να
ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας και να δώσουμε ότι καλύτερο μπορούμε από
τον εαυτό μας για το θαλάσσιο περιβάλλον, σε πείσμα των γκρίζων εποχών και της «πτώχευσης»
των αξιών που διακρίνουμε γύρω μας.
Το οφείλουμε στους νεαρούς αυτούς αρχιτέκτονες του μέλλοντος που εντυπωσίασαν όλους όσοι
είχαν την τύχη να τους θαυμάσουν στην ώρα της προσπάθειας τους.
Από μια περιοχή που θεωρείται σχετικά καθαρή, οι εθελοντές συγκέντρωσαν σκουπίδια κάθε είδους
και μεγέθους δίνοντας ακόμα ένα φιλί ζωής στο οικοσύστημα που προσπαθεί να ανακάμψει από τα
όσα του επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει η ανθρώπινη αδιαφορία – αχαριστία.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ότι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολύ καλά τον
κόσμο της αυτόνομης κατάδυσης και να λύσουν κάθε απορία σχετικά με αυτόν.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας όλους όσοι συμμετείχαν και
υποστήριξαν την προσπάθεια μας αυτή με κάθε τρόπο, είτε υποβρυχίως, είτε στην επιφάνεια, είτε με
μια απλή επιβράβευση και αναγνώριση της σπουδαίας αυτής προσπάθειας.
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις διευθύνσεις των σχολείων που συμμετείχαν και φυσικά
να συγχαρούμε τους υπευθύνους καθηγητές των ομάδων που συμμετείχαν κ.κ. Άννα Χαρίση (2ο ΓΕΛ
Βριλησσίων), Τσαμπή Βάνα, Κωνσταντίνου Γεωργία, Πετρίδη Παναγιώτη (1ο Γυμνάσιο Νέας
Ιωνίας), Καρτάλου Βίβιαν (1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας) για την περιβαλλοντική ευαισθησία που
φροντίζουν να καλλιεργούν στα παιδιά. Ευχόμαστε να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση.

