To ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE σσστήνεται στην κοινωνία της Σύροσ
Έλα αθαηνίθεην λεζί κε βαξηά ηζηνξία θαη πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα, κία ζπλεξγαζία κεηαμύ ΜΚΟ,
Παλεπηζηεκίωλ, Πνιηηείαο θαη ηνπηθώλ θνξέωλ, έλα εγρείξεκα κνλαδηθό γηα ηε Μεζόγεην. Απηά
είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηε καγηά ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΥΚΛΑΓΔΣ LIFE, πνπ ζα
παξνπζηαζηεί ηελ Παξαζθεπή 19 Ινπλίνπ 2015 ζηηο 20:00 ζηνλ Ναπηηθό Όκηιν Σύξνπ ζηελ
Δξκνύπνιε, κε θεληξηθό νκηιεηή ηνλ Γηεπζπληή ηνπ WWF Διιάο, Γεκήηξε Καξαβέιια. Γείηε ηελ
πξόζθιεζε εδώ.
Σηόρνο ηνπ KYKΛΑΓΔΣ LIFE είλαη ε δεκηνπξγία, από θνηλνύ κε ηηο θνηλωλίεο ηεο Σύξνπ θαη ηεο
Άλδξνπ, ελόο πξωηνπνξηαθνύ κνληέινπ ζαιάζζηαο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ζηελ πεξηνρή ηεο
Γπάξνπ, κε βάζε ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ηηο αξρέο ηεο ζαιάζζηαο ρωξνηαμίαο, πνπ ζα
ιεηηνπξγεί κε ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξώπνπο. Σηελ πνξεία απηή γηα κηα
δωληαλή ζάιαζζα, ζπληνληζηήο είλαη ην WWF Διιάο θαη δνπιεύεη καδί κε ηε ΜΟm, ην Υπνπξγείν
Παξαγωγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ηελ Απνθεληξώκελε Γηνίθεζεο
Αηγαίνπ, ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Κπθιάδωλ ΑΔ, ην Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην θαη ην ηηαιηθό
ηλζηηηνύην Tethys.
«Γηα ηελ νξγάλωζή καο, ην ΚΥΚΛΑΓΔΣ LIFE απνηειεί ηε λαπαξρίδα κηαο κεγάιεο πξνζπάζεηαο
πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο όρη κόλν ζε εζληθό αιιά ζε κεζνγεηαθό επίπεδν»,
δήιωζε ν Γεκήηξεο Καξαβέιιαο γηα λα ζπκπιεξώζεη: «Από ηελ ίδξπζε ηεο νξγάλωζεο πξηλ 20
ρξόληα ζηελ Διιάδα, δνπιεύνπκε γηα ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε αλζξώπνπ θαη θύζεο, από ηνλ
απνκαθξπζκέλν Έβξν, ην Ιόλην θαη ηελ Κξήηε, πξνζηαηεύνληαο είδε πνπ θηλδπλεύνπλ κε
εμαθάληζε καδί κε όινπο ηνπο θνξείο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλωλίεο. Τν πξόγξακκα ΚΥΚΛΑΓΔΣ LIFE
πνπ πινπνηείηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Αηγαίνπ, ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο
καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε.»
Από ην 2013 πνπ μεθίλεζε ην ΚΥΚΛΑΓΔΣ LIFE έρνπλ πινπνηεζεί κηα ζεηξά από δξάζεηο. Ο
ζεκαληηθόηεξνο πιεζπζκόο ηεο Μεζνγεηαθήο θώθηαο ζηε Μεζόγεην, πνπ δεη θαη αλαπαξάγεηαη ζηε
Γπάξν, παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά. Η Γπάξνο, πιένλ απνηειεί ηελ θαιύηεξα ραξηνγξαθεκέλε
ζαιάζζηα Natura 2000, ελώ ζύκθωλα κε ηηο νξληζνινγηθέο απνζηνιέο πνπ πινπνηνύληαη ζην λεζί
ππάξρεη θαη κία άγλωζηε κέρξη ζήκεξα απνηθία απεηινύκελωλ ζαιαζζνπνπιηώλ, ηωλ κύρωλ. Γείηε
πεξηζζόηεξα γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΚΥΚΛΑΓΔΣ LIFE εδώ: http://www.cycladeslife.gr/
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Τν πξόγξακκα ΚΥΚΛΑΓΔΣ LIFE "Οινθιεξωκέλε πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φώθηαο ζηηο Βόξεηεο
Κπθιάδεο» ππνζηεξίδεηαη θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηε ρξεκαηνδνηηθή γξακκή LIFE Nature ηεο
Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο θαη από ην Ίδξπκα Αιβέξηνπ ΙΙ ηνπ Μνλαθό (www.fpa2.com)

