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Altes έβγαλαν

από το βυθό

ογδόντα οκτώ κιλά σκουπίδια
Ογδόντα οκτώ κιλά σκουπίδια ανασύρθηκαν
από το βυθό των Δημοτικών Μπάνιων σε
εκδήλωση που διοργανώθηκε στα Δημοτικά

Μπάνια από διαφόρους φορείς της Πάφου σε
διάστημα σαράντα λεπτών και από δώδεκα
δύτες 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 Παφιακό Σύλλογο Υποβρυχίου
Κυνηγίου το Καταδυτικό Κέντρο CYDIVE
τον Φώτο Σωκράτους και το Κέντρο Μελετών
και Έρευνας Ακτής στην εκδήλωση που
καθαρίζοντας το βυθό των Δημοτικών
Μπάνιων Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος
του σωματείου των χειμερινών κολυμβητών
διοργάνωσαν

Πάφου Ματθαίος Ιεροκηπιώτης ανέφερε πως
μέσα στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης για τη
δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης
όπως προχωρήσουν στον καθαρισμό
του βυθού των Δημοτικών Μπάνιων Όπως
επεσήμανε οι χειμερινοί κολυμβητές είναι
αποφάσισαν

ιδιαίτερα

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα

καθαριότητας

ειδικά των πανέμορφων ακτών της
Μέσα
σε αυτά τα πλαίσια συμπλήρωσε
Κύπρου
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 ανέφερε πως στο
πλαίσιο της εκδήλωσης καθαρισμού του βυθού

των Δημοτικών Μπάνιων μέσα σε σαράντα λεπτά
και από δώδεκα δύτες ανασύρθηκαν από
το βυθό ογδόντα οκτώ κιλά σκουπίδια
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης είπε έστειλαν
το μήνυμα ότι το θαλάσσιο περιβάλλον

είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και
άμεσα με την υγεία μας

συνδέεται

