
 

 

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 

Δελτίο Τύπου 

 

CPF: Γυναίκες, νέοι και παιδιά, πρωτοστατούν σε δράσεις για την ανάδειξη και προστασία 

της πολύτιμης φύσης των Κυκλάδων 

 

Νέες συνεργασίες με τοπικούς συλλόγους γυναικών και αθλητικά σωματεία, αλλά και τη 

διοργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μαθητικού διαγωνισμού 

video, πάντα με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υιοθέτηση καλών 

πρακτικών στις Κυκλάδες, καθώς και την ενδυνάμωση τοπικών πρωτοβουλιών προς αυτή 

την κατεύθυνση, ανακοινώνει με χαρά το Cyclades Preservation Fund (CPF) ο μη 

κερδοσκοπικός φορέας που τα τρία χρόνια ενεργούς δράσης του έχει υποστηρίξει και 

χρηματοδοτήσει περισσότερα από 35 προγράμματα με σημαντικό περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο σε 18 Κυκλαδονήσια. 

«Οι νέοι, οι γυναίκες και τα παιδιά μπορούν να διαδραματίσουν έναν καταλυτικό ρόλο στην 

αλλαγή της νοοτροπίας ενός τόπου. Είναι ανοιχτοί να ενημερωθούν, να συζητήσουν και 

να  απορρίψουν συνειδητά μια αποδεδειγμένα λανθασμένη πρακτική, ακόμη και αν είναι η 

συνήθης ή εύκολη λύση,  όπως για παράδειγμα η χρήση των πλαστικών μιας χρήσης που 

κατακλύζουν τα νησιά και τις θάλασσες μας, αλλά μπορούν και να εμπνεύσουν και εν τέλει 

να επηρεάσουν τους γύρω τους πρωτοστατώντας σε αναγκαίες δράσης για την προστασία 

της πολύτιμης φύσης των Κυκλάδων.  Χαιρόμαστε να τους έχουμε δίπλα μας ως συμμάχους 

και πρωταγωνιστές στην αλλαγή που όλοι θέλουμε για τα νησιά μας» δήλωσε η Άννυ 

Μητροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του CPF. 

Ειδικότερα, αυτή την άνοιξη, και ενώ αρκετά από τα προγράμματα που υποστηρίζει (όπως 

το Αμοργόραμα, το Clean Blue Paros, η δημιουργία σχολικών βοτανόκηπων, η συλλογή 

δεδομένων για την παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών, η προώθηση του αλιευτικού 

τουρισμού, η επιμόρφωση τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων μέσω του 

προγράμματος Social Dynamo, κ.α.) βρίσκονται σε εξέλιξη,  το CPF βρίσκεται στην ευχάριστη 

θέση να ανακοινώσει επιπλέον: 

 

- τη συνεργασία του με την Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων» 

ώστε να αναδείξει τον διαχρονικό ρόλο των γυναικών ως πρέσβειρες της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας στις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Εν προκειμένω, 

βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διαδικτυακό παζάρι (https://cycladespreservationfund-

women.com/) για την συγκέντρωση πόρων που θα διατεθούν για την αγορά 

επαναχρησιμοποιούμενων σκευών (πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα) τα οποία θα 

παραχωρηθούν στα 16 Μέλη - Συλλόγους Γυναικών της Ομοσπονδίας που εκπροσωπούν 

13 νησιά των Κυκλάδων, ώστε να αντικαταστήσουν τα χιλιάδες πλαστικά μιας χρήσης που 

χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο σε τοπικές γιορτές και συγκεντρώσεις τόσο των ίδιων των 

Συλλόγων όσο και άλλων τοπικών φορέων, και συχνά καταλήγουν στην θάλασσα.  

https://cycladespreservationfund-women.com/lite-ui/?controller=home
https://cycladespreservationfund-women.com/lite-ui/?controller=home


 

 

 

- τη συνεργασία του και με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων που εκπροσωπεί 14 Σωματεία από 11 

νησιά, με στόχο την  ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών 

αθλητικών συλλόγων για ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την 

υλοποίηση πρακτικών βημάτων που θα συμβάλλουν στην μείωση του οικολογικού 

αποτυπώματος των δεκάδων αθλητικών διοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο 

στα νησιά των Κυκλάδων. Η συνεργασία της ΕΑΣ Κυκλάδων με το CPF αναμένεται να 

αναπτυχθεί σε πιο στενή βάση το αμέσως προσεχές διάστημα μέσα από κοινές δράσεις 

καθώς πλέον αποτελεί και οδηγία της Ε.Ε τα προγράμματα του Erasmus + sport να 

αποκτήσουν έντονη οικολογική διάσταση. 

 

-τη δυνατότητα δια-δραστικής παρουσίασης του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥ & ΕΓΩ σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των 

σχολείων των Κυκλάδων (δια ζώσης όπου είναι δυνατόν ή ηλεκτρονικά μέσω webex) και τη 

δωρεάν διάθεση του παιδικού βιβλίου ‘ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, στην ζωή μας, στο περιβάλλον μας’ 

στην σχολική βιβλιοθήκη των σχολείων που θα εμπλακούν ενεργά στο πρόγραμμα.  

 

-την ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό ‘ 3 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ 

ΜΟΥ’ που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου των σχολικών 

μονάδων των Κυκλάδων καλώντας τους να δημιουργήσουν ένα βίντεο τριών (3) λεπτών 

που να αποτυπώνει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα του νησιού τους και την λύση που τα 

παιδιά προτείνουν. Ο διαγωνισμός  υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας IRIS Project, 

και λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε πολλές χώρες-μέλη του διεθνούς δικτύου Conservation 

Collective, ενώ ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του CPF να υποστηρίζει τοπικούς 

περιβαλλοντικούς 'πρωταθλητές' που, με την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να 

επιφέρουν μακροπρόθεσμη θετική αλλαγή στον τόπο τους και σε όλο τον κόσμο.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.cycladespreservationfund.org και ειδικότερα διαβάστε 

Εδώ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥ & ΕΓΩ 

Εδώ για τον διαγωνισμό 3 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ 

Και δείτε εδώ το video για τη συνεργασία του CPF με τις ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΆΔΩΝ. 

 

 

http://www.cycladespreservationfund.org/
https://www.opus-culture.org/copy-of-for-schools-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://cycladespreservationfund.org/wp-content/uploads/2021/03/3-%CE%9B%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99-%CE%A3%CE%9F%CE%A5-CPF-IRIS-PROJECT-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1wkGKISFU2Q

