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Over 100kg of rubbish clea
DIVERS on Monday collected
more 103 kilos of rubbish from
the seabed in the Psarolimano
area of Larnaca including glass
and plastic bottles cans and
two tyres
The clean-up was organised
by Akti Project and Research
Centre in cooperation with the
British High Commission Larnaca

municipality the Fisheries
Department professional and
volunteer divers and the association

of professional fishermen
to mark World Ocean Day which
is marked annually on June 7
High Commissioner Steven
Lillie pictured right who
boarded a boat participating
in the clean-up highlighted the
importance of tackling marine
pollution adding that it was
significant that island-countries
such as Cyprus and the UK
work together to achieve this
The UK has made protection of
the oceans part of its actions on
climate change with the aim of
ensuring that 30 per cent of the
oceans are protected by 2030 he
added
Akti president Xenia Loizidou
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warned that our seas have
become soups of plastic endangering

marine ecosystemsAkti works with the fishermen
of Cyprus we are in the same
struggle to keep our seas clean
from rubbish and from plastic
she said
She thanked participants who
had collected 103 kilos of rubbish

trapped in the Psarolimano
and Makenzie reefs
The rubbish that is collected
depends on the timing of the
clean-up because of the currents

Today we collected 100
kilos We may come tomorrow
and it will be crystal clean or
the day after we may collect half
a ton Because the sea currents
in Larnaca shift in this way we
cannot have an exact picture if
there is an increase in rubbish
she added
But what is clear that there is
more rubbish from beachgoers
for example a lot of cans which
means that Cypriote are polluting

The coasts of Cyprus are
large rubbish tips We have to
admit this and do something
about it
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Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΕ ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΑΚΕΝΖΙ

Σκουπίδια βάρους 103 κιλών μαζεύτηκαν από τον βυθό της θάλασσας
Σούπες πλαστικών έχουν καταντήσει οι

θάλασσές μας Το αρνητικό αυτό συμπέρασμα
εξήχθη από την εκστρατεία καθαρισμού

του βυθού στη θαλάσσια περιοχή Ψαρολίμα
νου Μακένζι που διοργάνωσε το Κέντρο
Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ σε συνεργασία
με την Ύπατη Αρμοστεία της Μ Βρετανίας
στην Κύπρο τον Δήμο Λάρνακας το Τμήμα
Αλιείας επαγγελματίες και εθελοντές δύτες
και τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών
που τιμάται στις 7 Ιουνίου Μαζεύτηκαν συνολικά

103 κιλά σκουπίδια από τον βυθό μεταξύ
των οποίων γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια

τενεκεδάκια ακόμα και ελαστικά αυτοκινήτων

Ο Βρετανός ύπατος αρμοστής Στίβεν

Λίλι ο οποίος επιβιβάστηκε στο σκάφος που
συμμετείχε στον καθαρισμό του βυθού δήλωσε

ότι οι ωκεανοί είναι πολύ σημαντικοί για
τη ζωή των ανθρώπων για τον αέρα που
αναπνέουν για το κλίμα αλλά και για τους
φυσικούς πόρους που βρίσκονται υπό πραγματική

απειλή Σήμερα διαπιστώσαμε τη
μεγάλη απειλή που προέρχεται από τη θαλάσσια

ρύπανση την απειλή από την κλιματική
αλλαγή και την αύξηση των θερμοκρασιών
ανέφερε Η πρόεδρος του δ.σ του Κέντρου
Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ Ξένια Λοϊζίδου
είπε ότι οι θάλασσές μας έχουν γίνει σούπες

πλαστικών προσθέτοντας ότι η πλαστική
ρύπανση συντείνει τα μέγιστα στην υποβάθμιση

του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των

θαλάσσιων οικοσυστημάτων Η κ Λοϊζίδου
εξήγησε ότι τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται

έχουν να κάνουν και με τα θαλάσσια
ρεύματα Σήμερα μαζέψαμε 100 κιλά σκουπίδια

αύριο μπορεί ο βυθός να είναι πεντακάθαρος

αλλά μεθαύριο να μαζέψουμε μισό
τόνο σκουπίδια Επειδή τα θαλάσσια ρεύματα
στη Λάρνακα κινούνται με τέτοιο τρόπο δεν
μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα εάν τα
σκουπίδια είναι περισσότερα σημείωσε
Παρατήρησε ωστόσο ότι φέτος υπάρχουν
πιο πολλά σκουπίδια από χρήστες της παραλίας

Πρέπει να παραδεχτούμε πως οι ακτές
της Κύπρου κατάντησαν σκουπιδότοποι και
πρέπει να κάνουμε κάτι γι αυτό κατέληξε

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ
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