των Ναυτίλων
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Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του
περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από το Βρετανικό κοινωφελές ίδρυµα The
Lloyd’s Register Educational Trust (The LRET).
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Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντικού Καθαρισµού
Ακτών 2010: Συµµετέχοντας έµπρακτα στην
προστασία ακτών και θαλασσών
Εδώ και αρκετό καιρό, μεγάλο μέρος τη
ελληνικής κοινωνίας χαρακτηρίζεται από
ένα κλίμα απαισιοδοξίας, που είναι κυρίως
απόρροια των αρνητικών εξελίξεων στο
χώρο της οικονομίας.

νεργαζόμενους φορείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες σε όλη την χώρα να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια αφιερώνοντας μία ημέρα στον καθαρισμό της αγαπημένης τους ακτής ή/και του βυθού.

Η αντιστροφή αυτού του αρνητικού κλίματος προϋποθέτει τώρα, περισσότερο από
ποτέ, να βγουν στην επιφάνεια οι θετικές
αντιλήψεις, η αισιοδοξία και ο δυναμισμός
που χαρακτηρίζουν συνήθως κοινωνικές
ομάδες όπως οι νέοι ή οργανώσεις όπως οι
μη-κυβερνητικοί και οι εθελοντικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σε
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 38
περιοχές της χώρας μας οι εθελοντές καθάρισαν περίπου 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής
αφαιρώντας μικρά και ογκώδη απορρίμματα συνολικού βάρους 4 τόνων.

Ένα τέτοιο μήνυμα αισιοδοξίας και ενεργούς συμμετοχής έστειλαν οι 1.814 εθελοντές και οι 68 φορείς που συμμετείχαν στις
δράσεις που οργανώθηκαν στη χώρα μας
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2010, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, αλλά και άλλες ημέρες
του Σεπτεμβρίου και το Οκτωβρίου.

Από την επεξεργασία των συμπληρωμένων
δελτίων καταγραφής που επιστράφηκαν
στη HELMEPA, προκύπτει ότι τα αποτσίγαρα είναι για ακόμη μία χρονιά το Νο 1 απόρριμμα στις ελληνικές ακτές, ενώ κύρια
πηγή ρύπανσης των ακτών και θαλασσών
με απορρίμματα παραμένουν οι παράκτιες
δραστηριότητες και η αναψυχή.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των δράσεων
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2010 στην Ελλάδα θα ανακοινωθούν από τη HELMEPA μέσω Δελτίου Τύπου στα μέσα Νοεμβρίου με
σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων για την
πρόληψη της ρύπανσης από απορρίμματα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών (International Coastal Cleanup
– ICC) αποτελεί πρωτοβουλία του περιβαλλοντικού οργανισμού των ΗΠΑ Ocean Conservancy (www.oceanconservancy.org) και
θεωρείται το παλαιότερο και μεγαλύτερο
γεγονός στο είδος του στον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία
μπορείτε να βρείτε στο ειδικό φυλλάδιο της
HELMEPA
στο
σύνδεσμο
http://
www.helmepa.gr/zip/ICC2010HELMEPAleaflet.pdf.

H ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματα της
δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται
να δημοσιευτεί από τον Αμερικανικό περιβαλλοντικό οργανισμό Ocean Conservancy
(www.oceanconservancy.org) τον Απρίλιο
2011.

Ως εθνικός συντονιστής της δράσης στην
Ελλάδα από το 1991, η HELMEPA προσκάλεσε για ακόμη μία χρονιά τα μέλη της, συ-

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συμμετοχή εθελοντών σε περίπου 100 χώρες ήταν
για ακόμη μία χρονιά εντυπωσιακή, ενώ για
(Συνεχίζεται στη σελ. 2)

info@helmepacadets.gr

www.helmepacadets.gr

Σελίδα 1

Περιεχόμενα

πρώτη φορά στα πλαίσια του ICC πραγματοποιήθηκε καθαρισμός στον Αντικυκλώνα του Βόρειου
Ειρηνικού Ωκεανού (North Pacific Gyre), όπως
μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο:
http://www.oceanconservancy.org/site/News2?
page=NewsArticle&id=14730.
Φωτογραφίες και σχόλια από δράσεις εθελοντών
σε όλο τον κόσμο μπορείτε να βρείτε και στην ειδική ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook
στο
σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/
album.php?aid=316536&id=102592959026.
Στην οργάνωση και υλοποίηση των παράκτιων και
υποβρύχιων καθαρισμών στην Ελλάδα συνεργάστηκαν εταιρείες-μέλη της HELMEPA, μέλη των
προγραμμάτων
«Παιδική
HELMEPA»
και

«Ναυτίλοι», μαθητές και εκπαιδευτικοί από δημόσια και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία,
Γυμνάσια και Λύκεια, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Λιμενικές Αρχές, φορείς διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων, καταδυτικοί σύλλογοι και ενώσεις,
εθελοντικές ομάδες και πλήθος ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Θεωρώντας πως είναι σημαντικό να προβάλλεται
το γεγονός πως σε τέτοιους δύσκολους για τη χώρα καιρούς υπάρχουν συνάνθρωποι μας όλων των
ηλικιών, από διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι βάζουν το «εμείς» πάνω από το «εγώ», αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτό το τεύχος του
Περισκοπίου των Ναυτίλων στην παρουσίαση των
εθελοντικών αυτών δράσεων ανά την Ελλάδα.

Αναφορά εθελοντικών δράσεων στην Ελλάδα

Στην Αττική, η πρώτη εθελοντική δράση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία-μέλος Danaos Shipping Co. Ltd. την 18/9 με καθαρισμό στη Δημοτική
Ακτή της Βάρκιζας. Συμμετείχαν 30 εθελοντές, στελέχη της εταιρείας με
τις
οικογένειές τους,
μεταξύ των
οποίων και
αρκετά παιδιά
που
έλαβαν ενημερωτικό υλικό της Παιδικής HELMEPA.
Την ίδια ημέρα 12 εθελοντές από την Ένωση Σπετσιωτών πραγματοποίησαν καθαρισμό της ακτής
Αγίας Μαρίνας στις Σπέτσες συλλέγοντας 7 σακούλες απορριμμάτων συνολικού βάρους 20 κιλών.
Την 25/9 η HELMEPA διοργάνωσε εθελοντικό καθαρισμό στο
Καβούρι Βουλιαγμένης. Η
καταρρακτώδης βροχή δεν
απέτρεψε 80
γενναίους εθελοντές από τις
εταιρείες-μέλη

Euronav Ship Management, Maran Gas Maritime
και Maran Tankers Management Inc. καθώς και το
Τμήμα International Baccalaureate των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα να καθαρίσουν από τα σκουπίδια
μεγάλο μέρος
της ακτής, ενώ
δύτες
του
Aegean Dive
Center αφαίρεσαν ογκώδη
απορρίμματα
από το βυθό
της θάλασσας.
Το «παρών»
έδωσαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Βουλιαγμένης και
κλιμάκιο του Λιμενικού Τμήματος Βουλιαγμένης.
Οι ιδιαίτερα
δραστήριοι
μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων Γείτονα
ξανασυμ μ ετείχαν
σε
εθελοντικό
καθαρισμό
της Δημοτικής Ακτής Βάρκιζας, που οργάνωσε την 2/10 η εταιρεία-μέλος OSG Shipmanagement Ltd σε συνεργασία με το Δήμο Βάρης. Και πάλι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές καθώς έβρεχε, όμως οι 100
εθελοντές κατάφεραν να συλλέξουν πολλά, κυρίως
μικρά απορρίμματα.
Την 26/9, 50 μικροί και μεγάλοι εθελοντές, αντα(Συνεχίζεται στη σελ. 3)
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Σύμφωνα με τις αναφορές που έχει λάβει μέχρι
τώρα η HELMEPA, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθοι εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών και βυθού ανά
γεωγραφική περιοχή.

Παράδειγμα προς μίμηση αποτέλεσαν 37 μαθητές
και μαθήτριες του 23ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου, οι οποίοι την 30/9 μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους
πήγαν
με
πούλμαν που
τους διέθεσε
η HELMEPA
στη Γλυφάδα
και καθάρισαν από τα
σκουπίδια
τμήμα της παραλίας, γεμίζοντας 8 μεγάλες σακούλες. Επιπλέον, τα παιδιά γράφτηκαν μέλη της Παιδικής HELMEPA ώστε να πραγματοποιήσουν και
άλλες δραστηριότητες του προγράμματος κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
«Γόπες»…
ψάρεψαν με
τις
απόχες
τους 40 εθελ ο ν τ έ ς στελέχη της
εταιρείαςμέλους
JTΙ
Hellas, οι οποίοι την 1/10 καθάρισαν από τα αποτσίγαρα τη
Δημοτική Ακτή της Αγίας Μαρίνας Καλυβίων
σηματοδoτώντας και επίσημα το τέλος της εκστρατείας «Το καλοκαίρι ψαρεύουμε μόνο… γόπες»,
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη HELMEPA
για 4η συνεχή χρονιά στη χώρα μας. Αλήθεια, σε
πόσες χιλιάδες αποτσίγαρα αντιστοιχούν 60 κιλά
βάρους;
Την επόμενη
μέρα 2/10, 25
στελέχη
της
εταιρείαςμέλους Wind
Hellas
Tele-

communications μαζί με τις οικογένειές τους καθάρισαν από τα σκουπίδια ένα τμήμα της παραλίας
και τις παρυφές του Δάσους στο Εθνικό Πάρκο
Σχοινιά-Μαραθώνα συγκεντρώνοντας 8 σακούλες
με μικρά κυρίως απορρίμματα.
Την 14/10, 18
εθελοντές από
την εταιρείαμέλος Lamda
Flisvos Marina
A.E. πραγματοποίησαν
σε
συνεργασία με
το 4ο Δημοτικό
Σχολείο Σαλαμίνας καθαρισμό της ακτής Αιαντίου
στη Σαλαμίνα.
Στην Κρήτη, οι
δράσεις των
εθελοντών
ξεκίνησαν την
24/9 στο Μοχλό Σητείας,
όπου ο τοπικός Σύλλογος
Ε ρα σι τε χ νώ ν
Αλιέων οργάνωσε καθαρισμό των
παραλιών του οικισμού
με τη συμμετοχή 70 εθελοντών, κυρίως μαθητών από σχολεία της
περιοχής. Με ενθουσιασμό οι μαθητές γέμισαν
14 σακούλες με απορρίμματα, ενώ ο Σύλλογος αντάμειψε για την
προσπάθειά τους μικρούς και μεγάλους εθελοντές προσφέροντας θαλασσινά και άλλα εδέσματα. Ποιος είπε πως η
προστασία των ακτών δεν συνδυάζεται με τη διασκέδαση;
Την επόμενη μέρα, 25/9, 44 μέλη του Σώματος
Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ρεθύμνου και της
Σχολής Εφήβων
Σαμαρειτών
πραγματοποίησαν καθαρισμό
της ακτογραμμής από το Ενετικό Λιμάνι έως
τη δυτική είσο(Συνεχίζεται στη σελ. 4)
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ποκρινόμενοι
στο κάλεσμα
του Συλλόγου Οικιστών
Αγίας Μαρίνας Θορικού
Κερατέας,
καθάρισαν
από τα σκουπίδια την παραλία της Αγίας Μαρίνας στο Τουρκολίμανο της Κερατέας γεμίζοντας 23 σακούλες απορριμμάτων!

Με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών
και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού, εταιρικού μέλους της HELMEPA με σημαντικό έργο σε
όλη την Ελλάδα, εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης της
συνεργασίας σε θέματα εθελοντικής δράσης για
την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
της
χώρας
μας.
Την 27/9, 18
μαθητές από
το 9ο Δημοτικό
Σχολείο
Ρεθύμνου
μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους καθάρισαν την
παραλία Μισίρια από τα σκουπίδια γεμίζοντας 6
πλαστικές σακούλες.
Οι εθελοντικές δράσεις
στην Κρήτη
ολοκληρώθηκαν την
7/10 με τον
καθαρισμό
της παραλίας
Νέας
Χώρας που
οργάνωσε ο Δήμος Χανίων με τη συμμετοχή 140
μαθητών και εκπαιδευτικών από το 2ο, το 5ο και
το 6ο Δημοτικά Σχολεία της πόλης και μελών του
Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού
Σταυρού. Οι εθελοντές γέμισαν 4 μεγάλες σακούλες με απορρίμματα συνολικού βάρους 30 κιλών,
ενώ εκτενής αναφορά της δράσης συμπεριλήφθηκε στον τοπικό Τύπο.
Στα Δωδεκάνησα, μεγάλη ήταν η ανταπόκριση
στην Πάτμο στο κάλεσμα του Υπολιμεναρχείου για
την πραγματοποίηση παράκτιων εθελοντικών καθαρισμών την 25/9. Συγκεκριμένα, 40 μαθητές του
Τεχνικού Λύκειου Πάτμου καθάρισαν την παραλία
Άσπρη συγκεντρώνοντας συνολικά 20 κιλά απορριμμάτων, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί από το
Ενιαίο Λύκειο Πάτμου καθάρισαν εθελοντικά την
ακτή της Πέτρας. Επίσης, 45 μαθητές του Γυμνασίου Πάτμου και του Δημοτικού Σχολείου Σκάλας
καθάρισαν την παραλία Αγριολίβαδο συλλέγοντας
μεγάλο αριθμό φίλτρων τσιγάρων, αλλά και γυάλι-

νων μπουκαλιών, ενώ δυναμικό «παρών» φώναξε
και το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου με 30 μαθητές
που καθάρισαν την τοπική τους παραλία. Στους
καθαρισμούς ακτών συμμετείχαν και εθελοντές
από το Σύλλογο
Λεμβούχων Πάτμου και το
ταξιδιωτικό
γραφείο
Apollon.
Στην Κάλυμνο, 10 εθελοντές δύτες
του καταδυτικού συλλόγου Kalymnos Diving Club
πραγματοποίησαν την 25/9 υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό στην παραλία Θερμά αφαιρώντας
από την ακτή και το βυθό της θάλασσας, μεταξύ
άλλων, περισσότερα από 300 γυάλινα μπουκάλια!
Την ίδια ημέρα, με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου – Σαρίας, 25 εθελοντές, μικροί και μεγάλοι,
πήγαν με σκάφη στην παραλία Γιαπλού στη Σαρία,
την οποία και
καθάρισαν
από τα σκουπίδια. Ανάμεσα στα απορρίμματα που
μάζεψαν
υπήρχαν πολλά
μέτρα άχρηστης πετονιάς και δεκάδες πλαστικές
σακούλες, τα οποία αποτελούν πηγή κινδύνου για
τις φώκιες Monachus monachus, τα θαλασσοπούλια και άλλα είδη πανίδας που κοσμούν με την
παρουσία τους το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας
μας.
Στα νησιά του
Ανατολικού
Αιγαίου υπήρξε
μεγάλη
συμμετοχή
από σχολεία
και
ομάδες
εθελοντών.
Στη Σάμο, 102 μαθητές και 10 εκπαιδευτικοί του
Δημοτικού Σχολείου Μεσαίου Καρλοβασίου οργάνωσαν την 24/9 καθαρισμό της τοπικής τους παραλίας συλλέγοντας απορρίμματα όπως αποτσίγαρα,
πλαστικές σακούλες, συσκευασίες τροφίμων και
καλαμάκια.
Επίσης, την 28/9, 150 μαθητές και εκπαιδευτικοί
(Συνεχίζεται στη σελ. 5)
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δο της Μαρίνας Ρεθύμνου. Ο εντυπωσιακός απολογισμός τους: 58 σακούλες γεμάτες με κάθε λογής απορρίμματα, όπως 5.500 αποτσίγαρα, 385
πλαστικά μπουκάλια και 232 σακούλες, αλιευτικά
σύνεργα, μέχρι και εξαρτήματα αυτοκινήτων!

Στη Λέσβο, ο
Σύνδεσμος
Εφέδρων
Καταδρομέων του Νομού οργάνωσε παράκτιο
και υποβρύχιο καθαρισμό
στην
περιοχή του αεροδρομίου της Μυτιλήνης, με τη
συμμετοχή 32 εθελοντών από την Ελληνική Ομάδα
Διάσωσης-Παράρτημα Μυτιλήνης, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, την Καταδυτική Ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αυτοδύτες του Scuba Dive Center, αλλά και απλών πολιτών. Αφαιρέθηκαν από
την ακτή και το βυθό απορρίμματα όλων των ειδών, από μικρά πλαστικά μέχρι λάστιχα αυτοκινήτου και ένα μεταλλικό βαρέλι, συνολικού βάρους
περίπου 100 κιλών.
Το καταδυτικό κέντρο Aegean Scuba Dive Club σε
συνεργασία με το Σύλλογο Αυτοδυτών Σάμου
πραγματοποίησαν την 25/9 παράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό στο Ποσειδώνιο της Σάμου με τη
συμμετοχή 34 εθελοντών. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 15 γεμάτες σακούλες με απορρίμματα, μεταξύ των οποίων πολλές πλαστικές σακούλες και
γυάλινα μπουκάλια, 4 χιλιόμετρα πετονιάς, 50
μέτρα σχοινιών, 12 ελαστικά αυτοκινήτων, μια
βαλίτσα και 3 γκαζάκια προπανίου!
Στις Κυκλάδες, σημαντική περιβαλλοντική δράση
αναπτύσσει η Εθελοντική Ομάδα Μήλου, μέλη της
οποίας έχουν εγγραφεί και στο πρόγραμμα
«Ναυτίλοι» δημιουργώντας θετικές προοπτικές για
ενίσχυση της συνεργασίας με τη HELMEPA.
Η Εθελοντική
Ομάδα Μήλου
συντόνισε την
24/10 καθαρισμό στην ακτή
Αλυκές με τη
συμμετοχή 70

μελών της Ομάδας, μαθητών και εκπαιδευτικών
από το Δημοτικό Σχολείο Μήλου και το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα.
Η «λεία» των εθελοντών μάλλον δικαιώνει την
επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας για καθαρισμό: 20 κιλά απορριμμάτων, με προεξέχοντα τα
πλαστικά όπως καπάκια, μπουκάλια, σακούλες και
καλαμάκια.
Στη Μαγνησία, πολλοί ήταν οι φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για την πραγματοποίηση εθελοντικών
καθαρισμών.
Την 19/9 ο Ροταριανός Όμιλος Βόλου οργάνωσε
καθαρισμό της ακτής Πλάκες με τη συμμετοχή 50
εθελοντών. Στα 40 κιλά απορριμμάτων που αφαιρέθηκαν από την ακτή και το βυθό της θάλασσας
ξεχωρίζουν ένα ολόκληρο ποδήλατο, κουβάδες,
καρέκλες και σκάφες.
Την 25/9 πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί των
ακτών Σικίτσας και Λουτράκι από 12 εθελοντές του
Δήμου Σούρπης, της παραλίας Αγ. Ιωάννη – Παπά
Νερό από 7 εθελοντές του Δήμου Μουρεσίου, της
παραλίας Σωτηρίτσας από 30 εθελοντές του Δήμου
Μελιβοίας και του Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας, της παραλίας Μήλινας από 10 εθελοντές του
Συλλόγου Φίλων της Μήλινας, καθώς και των παραλιών Στομίου, Αλεξανδρινής και Στρίντζο από 18
εθελοντές, που ήταν κάτοικοι της περιοχής, επαγγελματίες αλιείες και μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στους καθαρισμούς αυτούς συλλέχθηκαν από τους
εθελοντές 114 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων
συνολικού βάρους άνω των 700 κιλών, ενώ βρέθηκε πεταμένη μέχρι και ηλεκτρική κουζίνα!
Στο Δήμο Μηλέων, 70 δραστήρια μέλη της Παιδικής HELMEPA από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μηλέων
- Καλών Νερών, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους,
καθάρισαν την 24/9 την τοπική τους παραλία γεμίζοντας 13 σακούλες με απορρίμματα συνολικού
βάρους 150 κιλών.
Στο Μεσολόγγι, την 24/9
με πρωτοβουλία του τοπικού Λιμεναρχείου,
του
Δήμου και του
Εθελοντικού
Σωματείου
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από το Γυμνάσιο Πυθαγορείου
Σάμου καθάρισαν εθελοντικά
την
παραλία
ΠοτοκακίουΗραίου γεμίζοντας 26 σακούλες με απορρίμματα
συνολικού βάρους 350 κιλών.

(Συνεχίζεται στη σελ. 6)
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ΠΡΟ.ΤΕΚ.ΤΑ, 200 μαθητές και εκπαιδευτικοί από
το 1ο και το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Μεσολογγίου,
και μέλη του πολιτιστικού συλλόγου «Φίλοι της
Λιμνοθάλασσας» και της εθελοντικής Ομάδας
Έρευνας και Διάσωσης Ι.Π. Μεσολογγίου καθάρισαν από τα σκουπίδια διάφορες ακτές της περιοχής, συνολικού μήκους 10 χιλιομέτρων. Οι εθελοντές γέμισαν δεκάδες σακούλες με απορρίμματα
όλων των ειδών, με κυρίαρχα τα αποτσίγαρα, πλαστικά όπως καπάκια, σακούλες και μπουκάλια , αλλά και
πολλά κουτιά αναψυκτικών, πετονιές και σχοινιά.
Την ίδια ημέρα στην Πιερία, 50 μαθητές του 14ου
Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους καθάρισαν από τα σκουπίδια 1,5
χιλιόμετρο της Δημοτικής Ολυμπιακής Ακτής γεμίζοντας 7 μεγάλες σακούλες.
Το παράδειγμά τους ακολούθησαν 130 μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου Λεπτοκαρυάς, οι οποίοι
την 27/9 άφησαν για λίγο τα μαθήματά τους και
μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους καθάρισαν την
παραλία της πόλης, συλλέγοντας 11 σακούλες με
απορρίμματα συνολικού βάρους 70 κιλών.
Καθαρισμός πραγματοποιήθηκε και την 1/10 στις
όχθες της λίμνης Βρυτών από 25 μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Βρυτών
Έδεσσας, που γέμισαν 10 σακούλες με κάθε λογής

απορρίμματα.
Στην Θράκη, την 27/9 μαθητές-μέλη της Παιδικής
HELMEPA και οι εκπαιδευτικοί τους από το Δημοτικό Σχολείο Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη μαζί
με Aξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος καθάρισαν από τα σκουπίδια την παραλία στο λιμανάκι
της Μάκρης και μέσω συνέντευξης που έδωσαν σε
τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ζήτησαν από τους
«μεγάλους» να μην την ξαναβρωμίσουν.
Η HELMEPA ευχαριστεί θερμά όλους τους μικρούς
και μεγάλους εθελοντές και τους συνεργαζόμενους
φορείς που συμμετείχαν στην Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών και δεσμεύεται να
τους διατηρεί ενήμερους για παρόμοιες εθελοντικές δράσεις και ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας και τους Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος που στάθηκαν για ακόμη μία φορά αρωγοί
στις δράσεις των εθελοντών σε όλη την Ελλάδα.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους για την
επόμενη Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών το Σεπτέμβριο 2011!

Τα links του µήνα
Ocean Conservancy–Marine debris information:
http://www.oceanconservancy.org/site/PageServer?pagename=program_marinedebris

♦

The International Coastal Cleanup campaign on Facebook:
http://www.facebook.com/album.php?aid=316536&id=102592959026

♦

Marine Debris Program of the US Νational Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) - http://marinedebris.noaa.gov/

♦

Παιχνίδι Race to Midway Atoll:
http://www.friendsofmidway.org/game/game.htm
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