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Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
Το έργο με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: «Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών
υπηρεσιών» (iLIFE-TROODOS) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις φυσικές
αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ)
και για τις οποίες εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000.
Πορεία του έργου
Το χρονικό διάστημα, που ακολούθησε την κυκλοφορία του δεύτερου Ενημερωτικού Δελτίου τον
Μάρτιο του 2019 μέχρι και τον Μάρτιο του 2020, έχουν υλοποιηθεί οι πιο κάτω δραστηριότητες
του Έργου:
1. Σ υνεχίστηκε η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αξιοποιώντας πληθώρα
μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογραφικές αίθουσες, έντυπη και ηλεκτρονική
ειδησεογραφία, διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λεωφορεία κ.ά.).
2. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας».
3. Πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο με φορείς που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία.
4. Έγιναν τα εγκαίνια του σημείου ενημέρωσης που δημιουργήθηκε στον εκδρομικό χώρο «Πλατάνια».
5. Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερομένων φορέων του έργου iLIFE-TROODOS.
6. Ξ εκίνησε η περιήγηση της υπαίθριας φωτογραφικής έκθεσης του Έργου σε διάφορα μέρη
της Κύπρου.
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Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου 2019 η περίοδος υποβολής φωτογραφιών στον Διαγωνισμό
Φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας». Στον Διαγωνισμό που διοργανώθηκε
στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS συμμετείχαν 65 ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφοι με 494 φωτογραφίες. Ο Διαγωνισμός είχε διάρκεια ένα χρόνο και σκοπός
του ήταν η ανάδειξη της φυσικής - εγγενούς αξίας του δασικού οικοσυστήματος του
ΕΔΠΤ ως προς τη βιοποικιλότητα που το χαρακτηρίζει. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
απαθανατίσουν με τον φακό τους τη φυσική ομορφιά του Πάρκου και να αναδείξουν
την ποικιλία του σε οικοτόπους, είδη χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία και φυσικά τοπία
μέσα από τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών έγινε από
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή που απαρτιζόταν από εκπροσώπους των εταίρων του έργου
και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Παράρτημα Λευκωσίας).
Νικητές του διαγωνισμού:
• 1 ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €1000 στον Αριστείδη Καλογήρου για τη
φωτογραφία του με τίτλο «Magical Forest»
• 2ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €500 στον Μαρίνο Αγγελίδη για τη φωτογραφία
του με τίτλο «Morning in the snow»
• 3ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €300 στον Κωνσταντίνο Παναγίδη για τη
φωτογραφία του με τίτλο « Ένα κρύο πρωινό»
• 1ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Αριστείδη Καλογήρου για τη
φωτογραφία του με τίτλο «Mushrooms and Elves»
• 2ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Θεόδωρο Θεοδώρου για τη φωτογραφία
του με τίτλο «Waterfall»
• 3ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Νεκτάριο Καμμά για τη φωτογραφία
του με τίτλο «Forest Sunshine»
• 4ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Παντελή Νικολαΐδη για τη φωτογραφία
του με τίτλο «Hantara fall».

Φωτογραφική Έκθεση
Επιλεγμένα έργα των φωτογράφων που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας
με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας» εκτίθενται από τις 25 Νοεμβρίου 2019 στον
Βοτανικό Κήπο Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης». Η έκθεση περιλαμβάνει 19 φωτογραφίες
και η επιλογή τους έγινε με γνώμονα την ανάδειξη όσο το δυνατό περισσότερων
στοιχείων της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει.
Η υπαίθρια φωτογραφική έκθεση θα «ταξιδέψει» σε διάφορα μέρη της Κύπρου
και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2020. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί στις
πιο κάτω περιοχές:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βοτανικό Κήπο Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης» (25/11/2019 – 20/12/2019)
Πλατεία Τροόδους (20/12/2019 – 27/03/2020)
Αραδίππου: Πλατεία Αποστόλου Λουκά (30/03/2020 – 12/04/2020)
Λάρνακα: Φοινικούδες (04/05/2020 – 25/05/2020)
Αγία Νάπα: Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα (25/05/2020 – 15/06/2020)
Λατσιά: Δημαρχείο Λατσιών (15/06/2020 – 06/07/2020)
Αγλατζιά: Λεωφόρος Κυρηνείας (06/07/2020 – 27/07/2020)
Λεμεσό: Δημοτικός Κήπος (27/07/2020 – 17/08/2020)
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας
(17/08/2020 – 18/09/2020)

Πορεία του έργου
Με σαφή στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά
με
τις φυσικές
αξίες καιΒιομηχανίας
οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ καθώς και τη διαρκή
Εργαστήρι
Τουριστικής
ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την υλοποίηση του
έργου,
έχουν ολοκληρωθεί
εκστρατείες
ενημέρωσης.
Στις
27 μέχρι
Ιουνίουσήμερα
2019 πραγματοποιήθηκε
στοδυο
Συνεδριακό
Κέντρο
Φιλοξένια Οι
έναεκστρατείες,
εργαστήριο
μεταξύ
άλλων,
διαφημίσεις
σε τουριστική
όλα τα Μέσαβιομηχανία.
Μαζικής Ενημέρωσης
όπως:
με
φορείς
πουπεριλάμβαναν
δραστηριοποιούνται
στην
Το εργαστήριο
αναμετάδοση
τηλεοπτικών
και
ραδιοφωνικών
spots,
προβολή
animation
cartoon
σε
σινεμά,
συνδιοργανώθηκε από το έργο iLIFE-TROODOS και το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε
δημοσίευση
δελτίων
τύπου,
και διαφημίσεων
συνεργασία με
το British
Highάρθρων
Commission
Λευκωσίας. στον τύπο και στα περιοδικά.
Επιπρόσθετα, οι εκστρατείες ενημέρωσης περιλάμβαναν παρουσιάσεις σε τηλεόραση και
ραδιόφωνο,
προώθηση
φυλλαδίων,
εξωτερική
Στο συνέδριοδημιουργία
συμμετείχανκαιπέραν
των 60ενημερωτικών
ατόμων από τμήματα
και υπηρεσίες
τουδιαφήμιση
δημόσιου
σε
κύριες
οδικές
αρτηρίες,
διαφήμιση
του
έργου
στο
δίκτυο
της
Google,
προβολή
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρέσβεις και εκπρόσωποι πρεσβειών, ξεναγοίweb
και
banners σε κυπριακούς ιστότοπους, παρουσία του έργου στο Facebook, στο Instagram
τουριστικοί πράκτορες. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
και στο YouTube, δημιουργία ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικού υλικού (αυτοκόλλητα,
και ενεργειών των εταίρων της Πλατφόρμας Ασφάλειας των Τουριστών αναφορικά με
σημειωματάρια, κάρτες μνήμης), ενημερωτικών πινακίδων και δημιουργία ιστοσελίδας
τα μέτρα και δράσεις για την ασφάλεια των τουριστών, καθώς και η ενημέρωση για
(www.ilifetroodos.eu).
το έργο iLIFE-TROODOS με έμφαση στις δυο εφαρμογές για έξυπνες συσκευές, που
δημιουργήθηκαν
στο πλαίσιο
του έργου
σχετίζονται
με οικοσυστημικές
την ενημέρωσηυπηρεσίες
και ασφάλεια
Για την ευαισθητοποίηση
όσον αφορά
στις και
φυσικές
αξίες και
που
των επισκεπτών
στο Τρόοδος.
παρέχει
το ΕΔΠΤ, καθώς
και για την ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμένων
ομάδων ατόμων υλοποιήθηκαν μέχρι στιγμής πέντε συναντήσεις με κοινότητες που
γειτνιάζουν με το ΕΔΠΤ, ένα εργαστήρι για φορείς χάραξης πολιτικής και ένα εργαστήρι
ενδιαφερόμενων φορέων.

Ντοκιμαντέρ
Στο πλαίσιο του Έργου ετοιμάστηκε και προβάλλεται από τον Μάρτιο του 2020 στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους ένα ντοκιμαντέρ για το ΕΔΠΤ. Το ντοκιμαντέρ
προβάλλει τις απαράμιλλες ομορφιές του ΕΔΠΤ μέσα από τις τέσσερις εποχές. Στοιχεία
όπως η γεωλογία, η βιοποικιλότητα και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες παρουσιάζονται
στον τηλεθεατή με απλό και ελκυστικό τρόπο, προκαλώντας του την έντονη επιθυμία να
το επισκεφθεί, να το εξερευνήσει, να το απολαύσει. Το ντοκιμαντέρ κάνει ιδιαίτερη μνεία
στα χωριά της περιοχής και τους πετρόκτιστους οικισμούς, προωθώντας παράλληλα τα
τοπικά φεστιβάλ και στοιχεία πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
Το ντοκιμαντέρ είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου και στο κανάλι του
έργου iLIFE-TROODOS στο YouTube.
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Το έργο iLIFE-TROODOS συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE.
The project iLIFE-TROODOS is co-funded by European
Union within the framework of LIFE program.

www.ilifetroodos.eu

