© Γιώργος Ρηγούτσος / WWF Ελλάς

Αυτή η θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή
στις Κυκλάδες θα είναι μοναδική ...
γιατί θα διασώζει σημαντικούς θαλάσσιους οικοτόπους όπως η Ποσειδωνία και η τραγάνα,
που αποτελούν τα θεμέλια ενός υγιούς βυθού, παρέχουν καταφύγιο στα ψάρια, προστατεύουν
τις ακτές και εμπλουτίζουν τα νερά και την ατμόσφαιρα με οξυγόνο.

Μαζί για μια ζωντανή θάλασσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου,
που θα λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, μαζί με το WWF Ελλάς, που είναι ο συντονιστής του προγράμματος, συνεργάζονται οι παρακάτω εταίροι:
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE «Ολοκληρωμένη
προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες
Κυκλάδες» (LIFE12 ΝΑΤ/GR/000688), υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική
γραμμή LIFE NATURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και από το Prince Albert II of Monaco Foundation.

www.fpa2.com

© Γιώργος Στεφάνου / WWF Ελλάς

Αυτή η θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή
στις Κυκλάδες θα είναι μοναδική ...
γιατί θα κρατά ζωντανή την ιστορία μας. Γινόμαστε θεματοφύλακες της ιστορικής μνήμης
του τόπου μας αναδεικνύοντας την πολιτισμική του αξία, για το παρόν και το μέλλον.

Μαζί για μια ζωντανή θάλασσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου,
που θα λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, μαζί με το WWF Ελλάς, που είναι ο συντονιστής του προγράμματος, συνεργάζονται οι παρακάτω εταίροι:
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE «Ολοκληρωμένη
προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες
Κυκλάδες» (LIFE12 ΝΑΤ/GR/000688), υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική
γραμμή LIFE NATURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και από το Prince Albert II of Monaco Foundation.

www.fpa2.com
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Αυτή η θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή
στις Κυκλάδες θα είναι μοναδική ...
γιατί θα διασώζει σπάνια είδη όπως η Μεσογειακή φώκια, που στη Γυάρο έχει βρει ένα μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο καταφύγιο. Οι 60 φώκιες που ζουν στο νησί αποτελούν το μεγαλύτερο πληθυσμό του είδους στη Μεσόγειο!

Μαζί για μια ζωντανή θάλασσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου,
που θα λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, μαζί με το WWF Ελλάς, που είναι ο συντονιστής του προγράμματος, συνεργάζονται οι παρακάτω εταίροι:
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE «Ολοκληρωμένη
προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες
Κυκλάδες» (LIFE12 ΝΑΤ/GR/000688), υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική
γραμμή LIFE NATURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και από το Prince Albert II of Monaco Foundation.

www.fpa2.com
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Αυτή η θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή
στις Κυκλάδες θα είναι μοναδική ...
γιατί θα εξασφαλίζει ψάρια για όλους. Ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον σημαίνει υγιείς
πληθυσμούς ψαριών και ωφελεί τους επαγγελματίες ψαράδες και την τοπική κοινωνία.

Μαζί για μια ζωντανή θάλασσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου,
που θα λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, μαζί με το WWF Ελλάς, που είναι ο συντονιστής του προγράμματος, συνεργάζονται οι παρακάτω εταίροι:
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE «Ολοκληρωμένη
προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες
Κυκλάδες» (LIFE12 ΝΑΤ/GR/000688), υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική
γραμμή LIFE NATURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και από το Prince Albert II of Monaco Foundation.

www.fpa2.com
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Αυτή η θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή
στις Κυκλάδες θα είναι μοναδική ...
γιατί θα γεννά ιδέες και θα ανοίγει ορίζοντες. Επιστήμονες, ψαράδες, πολίτες, περιβαλλοντικές
οργανώσεις και αρμόδιοι φορείς έρχονται για πρώτη φορά μαζί για να σχεδιάσουν την προστασία
και ανάδειξη μιας πλούσιας σε φυσικό πλούτο περιοχής.

Μαζί για μια ζωντανή θάλασσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου,
που θα λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Για την υλοποίηση του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, μαζί με το WWF Ελλάς, που είναι ο συντονιστής του προγράμματος, συνεργάζονται οι παρακάτω εταίροι:
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE «Ολοκληρωμένη
προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες
Κυκλάδες» (LIFE12 ΝΑΤ/GR/000688), υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική
γραμμή LIFE NATURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και από το Prince Albert II of Monaco Foundation.

www.fpa2.com

