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                     Μεσόγειος, καταφύγιο ζωής! 

Η ζωή της Μεσογείου μπορεί να προστατευθεί μέσα από τη 

δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων που θα καλύπτουν το 40% της έκτασής 

της.  «Η Μεσόγειος καλύπτει λιγότερο από το 1% των θαλασσών του πλανήτη, 

φιλοξενεί όμως το 9% της παγκόσμιας θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Η επί δεκαετίες 

ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση έχει οδηγήσει στην καταστροφή της ζωής της 

Μεσογείου.Τα θαλάσσια καταφύγια θα προστατεύσουν τα οικοσυστήματα αλλά και 

τα εκατομμύρια των ανθρώπων που στηρίζουν την επιβίωσή τους στη θάλασσα», 

δήλωσε η Σοφία Τσενικλή, υπεύθυνη της εκστρατείας της Greenpeace για το 

θαλάσσιο περιβάλλον. Η έκθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους που απειλούν τη 

Μεσόγειο και παραθέτει στοιχεία για τα οφέλη που απορρέουν από τα θαλάσσια 

καταφύγια. Ενδεικτικό της υποβάθμισης της Μεσογείου είναι το γεγονός ότι πολλά 

εμπορικά είδη, όπως ο ερυθρός τόνος έχουν φτάσει στα όρια της εξαφάνισης, ενώ 

τα αφρόδιχτα ή αλλιώς «τείχη του θανάτου» συνεχίζουν να σκοτώνουν κάθε χρόνο 

χιλιάδες δελφίνια, φάλαινες και θαλασσοπούλια, παρόλη την απαγόρευσή τους 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δίκτυο από θαλάσσια καταφύγια όπου θα 

τηρούνται οι κανόνες προστασίας, αυξάνει την ποικιλία και την ποσότητα των 

ειδών μέσα και έξω από τα καταφύγια, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί την αλιεία, την 

έρευνα και την οικονομία της περιοχής. Στο πλαίσιο της εκστρατείας της 

Greenpeace για θαλάσσια καταφύγια στη Μεσόγειο, το σκάφος Rainbow Warrior 

βρίσκεται στη Γένοβα της Ιταλίας, η οποία αποτελεί την πρώτη στάση της 

περιοδείας του σκάφους στα Μεσογειακά νερά. Το Rainbow Warrior πρόκειται 

επίσης να επισκεφθεί την Ελλάδα, την Τουρκία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τη Γαλλία 

και την Ισπανία. Η Greenpeace ζητά από όλα τα κράτη της Μεσογείου να τηρήσουν 

τις δεσμεύσεις τους και να προστατεύσουν την θάλασσά μας μέσα από τη 

δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. «Σήμερα, οι πλήρως 

προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% 

της θάλασσας, πολύ λιγότερο από το 20% με 50% που συνιστούν οι επιστήμονες. 

Ξεκινάμε τη μεγάλη αυτή προσπάθεια, με στόχο η πρότασή μας να αποτελέσει 

πηγή έμπνευσης και βάση για συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς φορείς, τους 

αλιείς, τους πολίτες και τις κυβερνήσεις, την επιστημονική κοινότητα και τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε η ζωή να επιστρέψει στη θάλασσά μας», 

δήλωσε η Σοφία Τσενικλή. 


