
 

                       

Δελτίο Τύποσ         Δεστέρα 18 Μαῒοσ 2015  

Καθαρίζοσμε το σημαντικότερο σπίτι της 

Μεσογειακής υώκιας στη Μεσόγειο 

12 ώξεο ζθιεξήο δνπιεηάο, 3 ζθάθε, 32 εζεινληέο θαη πνιύ θέθη ρξεηάζηεθε γηα λα 

θαζαξίζνπκε 10 παξαιίεο ηεο Γπάξνπ θαη λα πξνζθέξνπκε έλα αζθαιέο ζπίηη ζηνλ 

πην ζεκαληηθό πιεζπζκό κεζνγεηαθήο θώθηαο ζηε Μεζόγεην. Όζν θη αλ θαίλεηαη 

πεξίεξγν, ην κηθξό απηό λεζί, γλωζηό ωο ηόπνο εμνξίαο άιιωλ επνρώλ, απνηειεί 

έλα από ηα πην αζθαιή θαηαθύγηα ηεο απεηινύκελεο Monachus monachus, αθνύ 

θηινμελεί νύηε ιίγν νύηε πνιύ ην … 10% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ ηεο.  

Η πξνζηαζία απηνύ ηνπ κνλαδηθνύ θαηαθπγίνπ, από θνηλνύ κε ηηο θνηλωλίεο ηεο 

Σύξνπ θαη ηεο Άλδξνπ, είλαη αθξηβώο ν ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο, Κπξηαθή 17 Μαΐνπ, ν θαζαξηζκόο 

ηωλ παξαιηώλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο πεδίνπ ηνπ WWF Ειιάο θαη πνιιώλ 

εζεινληώλ.     

«Κάζε ρξόλν ζπζζωξεύνληαη από ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα κηα πιεζώξα 

απνξξηκάηωλζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ. Αιηεπηηθά εξγαιεία, ζαθνύιεο, ζίδεξα θαη 

πάζεο θύζεωο πιαζηηθά απνηεινύλ απεηιή γηα ηηο θώθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

παξαιίεο γηα λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα ζειάζνπλ ηα κηθξά ηνπο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ε 

ζεκεξηλή δξάζε είλαη ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνλ ζθνπό ηνπ πξνγξάκκαηόο καο. 

Επραξηζηνύκε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σήκεξα ήηαλ κόλν ε αξρή», δήιωζε ν 

δήιωζε ν Χξήζηνο Παπαδάο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο πεδίνπ ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE ηνπ 

WWF Ειιάο. 

Η απνζηνιή μεθίλεζε κε ην πξώην θωο ηεο εκέξαο ηελ Κπξηαθή από ην ιηκάλη ηεο 

Εξκνύπνιεο. Σπλνιηθά ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 12 ώξεο, 32 δεπγάξηα ρέξηα, 3 ζθάθε 

θαη πνιύ θέθη θαη όξεμε γηα λα θαζαξηζηνύλ 10 παξαιίεο από ηα πάζεο θύζεωο 

απνξξίκκαηα πνπ είραλ ζπζζωξεπηεί ζηηο παξαιίεο. Σηε ζπλέρεηα ηα απνξξίκαηα ζα 

κεηαθεξζνύλ ζηε Σύξν όπνπ θαη ζα ηα παξαιάβεη ν δήκνο Σύξνπ.  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, ην WWF Ειιάο ζπλεξγάζηεθε κε ηε Μεζόγεηνο SOS 

θαη ηελ εθζηξαηεία medsoscleanup.gr, ελώ ζπκκεηείραλ - κεηαμύ άιιωλ -  κέιε ηεο 

Φωηνγξαθηθήο Λέζρεο Σύξνπ, κέιε ηνπ Οκίινπ Φνπζθωηώλ, βαζκνθόξνη 

πξόζθνπνη αιιά θαη θνηηεηέο ηεο Σρνιήο Εκπνξνπινηάξρωλ κε δηθή ηνπο 

πξωηνβνπιία. Όινη απέδεημαλ ηελ επαηζζεζία ηνπο ζηνλ κνλαδηθό καο ζαιάζζην 

πινύην θαη πξνζέθεξαλ εζεινληηθά θαη κε ζεηηθή δηάζεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 



«Θα ήζεια εθ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα επραξηζηήζω όινπο όζνπο ζηέθνληαη 

αξωγνί ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κνλαδηθήο ζαιάζζηαο 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Γπάξνπ. Απηό ην όξακα 

άιιωζηε δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα πινπνηεζεί, ρωξίο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηωλ 

ηνπηθώλ θνηλωληώλ», ζπκπιήξωζε ν Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δξ. Σπύξνο 

Κνηνκάηαο.  

Η Γπάξνο, ε νπνία ην 2011 εληάρζεθε ζην παλεπξωπαϊθό δίθηπν πξνζηαηεπόκελωλ 

πεξηνρώλ Natura 2000, θηινμελεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν πιεζπζκό Μεζνγεηαθήο θώθηαο 

ζηε Μεζόγεην,  θαζώο θαη ππνζαιάζζηνπο πξνζηαηεπόκελνπο νηθόηνπνπο 

ζεκαληηθνύο γηα ην είδνο, όπωο ιηβάδηα Πνζεηδωλίαο θαη ηξαγάλεο. Η πξνζηαζία ηνπ 

πνιύ ζεκαληηθνύ απηνύ ζαιάζζηνπ πινύηνπ, είλαη θαη ν ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κέζω ηεο δεκηνπξγίαο ελόο πξωηνπνξηαθνύ κνληέινπ ζαιάζζηαο πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρήο, ζηελ πεξηνρή ηεο Γπάξνπ, από θνηλνύ κε ηηο θνηλωλίεο ηεο Σύξνπ θαη ηεο 

Άλδξνπ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξώπνπο.  

To πξόγξακκα πινπνηείηαη από ην WWF Ειιάο καδί κε ην Υπνπξγείν Παξαγωγηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, ηελ Απνθεληξωκέλε Δηνίθεζε 

Αηγαίνπ, ηελ Αλαπηπμηαθή Εηαηξία Κπθιάδωλ,ην Χαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, ηε 

ΜΟm/Εηαηξία γηα ηε Μειέηε θαη Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φώθηαο θαη ην ηηαιηθό 

ηλζηηηνύην Tethys. Γηα πεξηζζόηεξα: www.cycladeslife.gr  

Σημειώςεισ προσ ςυντάκτεσ: 

Δείηε εδώ πινύζην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό από ηνλ θαζαξηζκό ηεο Γπάξνπ. 

Δεηηε εδώ θαη εδώ πινύζην θωηνγξαθηθό πιηθό από ηνλ θαζαξηζκό ηεο Γπάξνπ.  

Δείηε εδώ ηνλ κνλαδηθό βπζό ηεο Γπάξνπ. 

Δηαβάζηε εδώ γηα ηελ εθζηξαηεία «Σπλαγεξκόο γηα ηε Φύζε». Πξόθεηηαη γηα κία 
παλεπξωπαϊθή εθζηξαηεία πνπ ζηόρν έρεη λα αληηκεηωπίζεη νπνηαδήπνηε απεηιή 
ππνβάζκηζεο ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη λα πεηύρεη θαιύηεξε εθαξκνγή θαη 
επηβνιή ηεο επξωπαϊθήο λνκνζεζίαο. 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  
Μαξία Ληβαλνύ, Υπεύζπλε Επηθνηλωλίαο πξνγξάκκαηνο ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, ηει. 210 3314893 
θηλ.694 4634461, m.livanou@wwf.gr  

 

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE "Ολοκλθρωμζνθ προςταςία τθσ Μεςογειακισ Φώκιασ ςτισ 

Βόρειεσ Κυκλάδεσ» υποςτθρίηεται και ςυγχρθματοδοτείται από τθ χρθματοδοτικι γραμμι 

LIFE Nature τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβζρτου ΙΙ του 

Μονακό (www.fpa2.com)  

        

 

http://www.cycladeslife.gr/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67399373/PRL_KatharismoiMay2015videos/Videos_Gyaros.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67399373/PRL_PhotosGyaros_Katharismoi_May2015/(c)A.Lemonakis_WWF%20Greece.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67399373/PRL_PhotosGyaros_Katharismoi_May2015/(c)G.Rigoutsos_WWF%20Greece.zip
https://www.dropbox.com/s/lxpsitmvbf9elzv/photographs%20PRL%20March%202015.zip?dl=0
http://www.naturealert.eu/el
mailto:m.livanou@wwf.gr
http://www.fpa2.com/

