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ΑΝΕΣΥΡΑΝ 88 ΚΙΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 40 ΛΕΠΤΑ

Αναζητείται εσπευσμένα περιβαλλοντική συνείδηση
Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει

κάθε χρόνο με τα σκουπίδια που μαζεύουν

ευαισθητοποιημένες ομάδες πολιτών
από τις παραλίες τις ακτές και τον βυθό
Αυτή τη φορά εντύπωση προκαλεί η είδηση
ότι 88 κιλά σκουπίδια ανασύρθηκαν από τον
βυθό των Δημοτικών Μπάνιων της Πάφου
σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από διάφορους

φορείς της πόλης Οι 12 δύτες που
επιχείρησαν να καθαρίσουν τον βυθό χρειάστηκαν

μόλις 40 λεπτά για να ανασύρουν την
ποσότητα αυτή Συγκεκριμένα την αγάπη
τους για ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον
έστειλαν το Σάββατο οι χειμερινοί κολυμβητές

του Σωματείου Βρυσούθκια Πάφου σε
συνεργασία με τον Δήμο Πάφου τον Παφι

ακό Σύλλογο Υποβρύχιου Κυνηγίου το Καταδυτικό

Κέντρο Ογάίνο του Φώτου Σωκράτους
και το Κέντρο Μελετών και Έρευνας Ακτής
στην εκδήλωση που διοργάνωσαν καθαρίζοντας

τον βυθό των Δημοτικών Μπάνιων Σε
δηλώσεις του ο πρόεδρος του σωματείου
των χειμερινών κολυμβητών Πάφου Ματθαίος

Ιεροκηπιώτης ανέφερε πως στο πλαίσιο
της ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία
περιβαλλοντικής συνείδησης αποφάσισαν να
προχωρήσουν στον καθαρισμό του βυθού
των Δημοτικών Μπάνιων/Οπως επισήμανε
οι χειμερινοί κολυμβητές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι

σε θέματα καθαριότητας
ειδικά των πανέμορφων ακτών της Κύπρου
Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε θέλουμε να

στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι το πανέμορφο

φυσικό περιβάλλον που μας προσφέρει
ο τόπος μας πρέπει να το προφυλάξουμε

και να το διατηρούμε καθαρό ώστε να μπορούμε

να το απολαμβάνουμε τόσο εμείς όσο
και οι χιλιάδες ξένοι τουρίστες που μας επισκέπτονται

κάθε χρόνο Από την πλευρά
της η Άννα Τσέλεπου εκ μέρους του Κέντρου
Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ εστίασε στο
γεγονός ότι σε σαράντα λεπτά και από δώδεκα

δύτες ανασύρθηκαν από τον βυθό
ογδόντα οκτώ κιλά σκουπίδια Οι διοργανωτές

της εκδήλωσης είπε έστειλαν το μήνυμα
ότι το θαλάσσιο περιβάλλον είναι μέρος της
καθημερινότητάς μας και συνδέεται άμεσα
με την υγεία μας
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