Καθαρισμοί παραλιών Αστυπάλαιας,
Από την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
Μια εθελοντική δράση με τη συμμετοχή όλης της τοπικής κοινωνίας της Αστυπάλαιας και
σκοπό την απομάκρυνση και καταγραφή απορριμμάτων από τις παραλίες Λιβάδι, Πέρα
Γυαλό και Ανάληψη διοργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε
συνεργασία με τον Δήμο Αστυπάλαιας, την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου και τον
Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αστυπάλαιας και με τη στήριξη της Blue Star Ferries και
του Viva Mare Studios.
Η δράση των εθελοντικών καθαρισμών πραγματοποιήθηκε με την αμέριστη υποστήριξη
του Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη.
Στη δράση πήραν μέρος 70 μαθητές Δημοτικού, 60 μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και οι
εκπαιδευτικοί τους, τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για τη
συνεργασία τους και για το ενδιαφέρον που έδειξαν.
Λόγω δυνατού ανέμου δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στην ακτή
από τους μαθητές του Δημοτικού και αντ’ αυτού έγινε παρουσίαση στον χώρο του σχολείου
την οποία ακολούθησαν εκπαιδευτικά παιχνίδια στο προαύλιο και κατασκευή πανό από
ανακυκλώσιμα υλικά, με οικολογικά μηνύματα των μαθητών. Η παρουσίαση
συμπεριλάμβανε στοιχεία για την ανακύκλωση καθώς και για την πορεία του πλαστικού
από την παραγωγή του μέχρι την διαχείριση του ως απόρριμμα ή ανακυκλώσιμο υλικό. Τα
παιχνίδια στο προαύλιο αφορούσαν την βιοσυσσώρευση των μικροπλαστικών στην
θαλάσσια πανίδα, τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών και τον χρόνο διάσπασης
των υλικών στο περιβάλλον
Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου παρακολούθησαν απόσπασμα της ταινίας «The
mermaid’s tears», τους παρουσιάστηκαν τα στοιχεία και φωτογραφίες από τους
καθαρισμούς που έγιναν τις ημέρες της Δράσης και ακολούθησε συζήτηση σχετική με τη
ρύπανση των θαλασσών αλλά και την κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια τα παιδιά
ενημερώθηκαν για ον τρόπο που γίνεται ο καθαρισμός ακτών και πως συμπληρώνονται οι
φόρμες καταγραφής και δόθηκαν στο σχολείο γάντια και τσουβάλια ώστε να μπορέσουν να
πραγματοποιήσουν καθαρισμούς την άνοιξη.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους κατοίκους που συμμετείχαν στους
Καθαρισμούς των παραλίων Πέρα γυαλός, Λιβάδι και Ανάληψη και όσους ήρθαν στο
εργαστήριο κατασκευής στολιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά, στην ενημέρωση για την
οικιακή κομποστοποίηση και την προβολή της ταινίας «The mermaid’s tears», η οποία έχει
θέμα τα πλαστικά και την επίδραση τους στο περιβάλλον.
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα από τους καθαρισμούς όπου τα αποτσίγαρα
παίρνουν την πρωτιά, αποτελώντας το 41% των συνολικών συλλεγμένων απορριμμάτων
ακολουθούμενα από τα διάφορα κομμάτια πλαστικού άνω των 2,5 εκατοστών τα οποία
αποτέλεσαν το 14% του συνόλου.
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