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Second report on findings
from the annual research
surveys and interviews
Sub-action C.2.1 “Monitoring of the project impact on the target audiences” aims to measure the change
of Cypriots’ awareness and perception towards the project’s goal, as this will be implemented through the
project’s core actions. Within this sub-action three telephone surveys, three interviews and an online
survey will be implemented as follows: i) initial step, aiming to identify the existing knowledge and public
awareness according to the project’s goal, ii) mid-process, for assessing the effectiveness of the awarenessraising activities, iii) final-process for evaluating the effectiveness of the awareness-raising activities in
reaching the expected project’s goals. The second telephone survey and interview of this sub-action have
been completed. The second phase of this sub-action took place in order to assess the effectiveness of the
specific dissemination/information tools, during and after the awareness-raising activities.
The conclusions reached from the second survey are:
A. Telephone survey
a) 78% reported that they know the word “LIFE-TROODOS” and about half of the participants the phrase
“Natura 2000”.
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English Summary

b) There is an increase in the public that believes that Troodos National Forest Park (TNFP) goes through
good management (50% excellent-very good) although it can be improved.
c) For most of the questions of section C, a high percentage states “I do not know”.
d) Information provided up to now is considered inadequate, since only a small percentage ~30% (small
increase) declares satisfied.
e) Only one out of five gave a positive answer to the question whether they have seen an advertising/
informational material from the project’s campaign. After an explanation about the campaign, the
percentage was increased, and most of the participants stated that they have seen the television
advertisements. Only 2% of the respondents have received financial benefit from the implementation of
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the project, and only 1 out of 10 believes that the project may contribute to the establishment of a
business.
f) Those who have seen an advertising/ information material are satisfied. Most successful are considered
the Facebook page and the webpage of the project.

B. Group interviews
a) All participants stressed the importance of the TNFP by referring to its natural beauty, unique
biodiversity, the importance of vegetation and trees to the quality of the air as well as the importance of
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the water resources it provides.
b) Both local residents and owners of SMEs stated that Troodos is a source of income, as it attracts visitors
and tourists during the winter and summer season.
c) Some of the local residents stated that the development of Troodos would not benefit their own
communities or improve the quality of their lives.
d) Local residents and owners of SMEs reported that their region is neglected by the government and
local authorities.
e) All participants mentioned fire as the greatest threat for TNFP.
f) NGO members state that the information material about the TNFP is sufficient but it is not promoted
sufficiently.
g) None of the travel agents or the tourists had ever heard or seen information material of iLIFETROODOS.

C. Online survey
Online polls showed that participants were aware of Troodos ecosystem services. The polls were also
successful in creating “buzz” around the iLIFE-TROODOS project with reach being between 1000 and 2300 per
post and engagement of up to 270.
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Δεύτερη εκθεση από τις
ετησιες ερεύνες και
σύνεντεύξεις
Δράση Γ.2.1

Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις»,
όπως προνοείται στη Δράση Γ.2 (Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου) του έργου iLIFETROODOS. Η Δράση Γ.2 αποσκοπεί στην παρακολούθηση/ αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου στις
ομάδες στόχους, στην τοπική οικονομία και στον πληθυσμό της περιοχή εντός ή πλησίον του Εθνικού
Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), μέσω τηλεφωνικών ερευνών, διαδικτυακής έρευνας, ομαδικών
συνεντεύξεων και καταγραφής του αριθμού των επισκεπτών.
Η παρούσα έκθεση αφορά στη Δράση Γ.2.1 και συγκεκριμένα στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της δεύτερης φάσης των ετήσιων ερευνών που είχε ως στόχο την εκτίμηση της γνώσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού στόχου, όσο αφορά στις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες
του ΕΔΠΤ, όπως αυτή έχει ενδεχομένως διαφοροποιηθεί μετά το πέρας του πρώτου έτους του έργου.

2. Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου
2.1

Σκεπτικό και τρόπος αξιολόγησης
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1. Εισαγωγή

Η επιμέρους δράση Γ.2.1 στοχεύει στη μέτρηση της αλλαγής της συνείδησης και της αντίληψης των
Κυπρίων προς τον στόχο του έργου, μέσα από την υλοποίηση των βασικών δράσεών του. Για την
υλοποίηση του στόχου αυτού, κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν τρεις ετήσιες έρευνες. Η
πρώτη έρευνα που υλοποιήθηκε κατά το έτος 2018 (βλέπε παραδοτέο με τίτλο «Πρώτη έκθεση από
τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις» είχε ως στόχο τον προσδιορισμό της προϋπάρχουσας γνώσης
και της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τον στόχο του έργου.
Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αύξησης της γνώσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού ως προς τον στόχο του έργου, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης. Τα αποτελέσματα των ερευνών αναλύονται και αξιολογούνται
από κοινωνιολόγο, ο οποίος, όπου κρίνεται σκόπιμο παρέχει την ανάλογη καθοδήγηση στην Ομάδα
Διαχείρισης του Έργου ως προς την αντίληψη των ατόμων σχετικά με το ΕΔΠΤ και τις οικοσυστημικές
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υπηρεσίες που παρέχει. Επίσης, ο κοινωνιολόγος συγκρίνει τα αποτελέσματα των τριών διαφορετικών
χρονικά ερευνών με στόχο να αξιολογήσει την επίδραση του έργου στις ομάδες στόχους (Δράση Γ.2.2).
Η παρακολούθηση επιτρέπει στην Ομάδα Διαχείρισης του Έργου να αξιολογήσει τα μέσα που
αναπτύσσονται στο έργο και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και να τα
αντιμετωπίσει άμεσα μέσω διορθωτικών ενεργειών. Οι αλλαγές που αναμένεται να προκύψουν σε
επίπεδο ευαισθητοποίησης θα καταγραφούν και θα επιτρέψουν την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση
των επιπτώσεων του σχεδίου προς το τέλος της εφαρμογής του.
Ο δεύτερος γύρος των τηλεφωνικών ερευνών ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019 και των συνεντεύξεων
τον Σεπτέμβριο του 2019. Η διαδικτυακή (online) έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και θα
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υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

2.2 Τηλεφωνική έρευνα
2.2.1 Ερωτηματολόγιο και διαδικασία τηλεφωνικής έρευνας
Η επιλογή των ερωτήσεων καθορίστηκε από τους εμπειρογνώμονες του έργου και την Ομάδα
Διαχείρισης Έργου (Παράρτημα Ι). Κατά τη δεύτερη φάση των συνεντεύξεων, το ερωτηματολόγιο
τροποποιήθηκε, με στόχο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού/ ενημερωτικού
υλικού κατά το πρώτο έτος υλοποίησης των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και παράλληλα να
διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000 και τις
φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτό προσφέρει.
Κατά την τηλεφωνική έρευνα έγιναν τηλεφωνικές συνεντεύξεις από ειδικά εκπαιδευμένους ερευνητές,
με δομημένο ερωτηματολόγιο σε 470 άτομα άνω των 18 ετών κατά την περίοδο 06/05/2019 –
10/05/2019. Οι συνεντεύξεις έγιναν από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας LS Prime Market Research
& Consulting Ltd. Για την αξιοπιστία και τον έλεγχο των δεδομένων ακολουθήθηκε: φυσική
παρακολούθηση των ερευνητών από τον υπεύθυνο πεδίου και μέσω του συστήματος τηλεφωνικών
συνεντεύξεων CAP CATI System, έλεγχος των δεδομένων βάση του προγράμματος SPSS και
στρογγυλοποίηση ψηφίων στο αμέσως επόμενο δεκαδικό.

2.2.2 Αποτελέσματα τηλεφωνικής έρευνας
Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολόγιου προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
α) Το 78% ανέφεραν ότι γνωρίζουν την ονομασία iLIFE-TROODOS και περίπου οι μισοί συμμετέχοντες

6

την ονομασία «Natura 2000».
β) Παρουσιάζεται αύξηση στην ικανοποίηση του κοινού όσον αφορά στη διαχείριση του ΕΔΠΤ (50%
εξαιρετικό-πολύ καλό) αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

γ) Στις πλείστες ερωτήσεις της ενότητας Γ εξακολουθεί να υπάρχει ψηλό ποσοστό που δηλώνει άγνοια.
δ) Η ενημέρωση που παρέχεται σήμερα εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκής, καθώς μόλις ένα μικρό
ποσοστό ~30% (μικρή αύξηση) δηλώνει ικανοποιημένο.
ε) Ένας στους πέντε έδωσαν θετική απάντηση σε ερώτηση αν έχουν παρακολουθήσει διαφημιστικό/
ενημερωτικό υλικό από την εκστρατεία του έργου. Μετά από μικρή περιγραφή και επεξήγηση σχετικά
με την εκστρατεία, τα ποσοστά αυξήθηκαν, με τους περισσότερους από τους ερωτηθέντες να
αναφέρουν ότι έχουν δει τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
ζ) Αυτοί που έχουν δει κάποιο διαφημιστικό/ ενημερωτικό υλικό δηλώνουν ευχαριστημένοι, με πιο

2.2.3. Συνοπτική σύγκριση μεταξύ της 1ης και 2ης τηλεφωνικής έρευνας
Σε αυτό το σημείο γίνεται μια συνοπτική σύγκριση μεταξύ της 1ης και της 2ης τηλεφωνικής έρευνας. Σε
επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η συνολική σύγκριση μεταξύ των τριών τηλεφωνικών ερευνών,
προκειμένου να διερευνηθεί οποιαδήποτε πιθανή μετατροπή της κοινής γνώμης πάνω στα υπό
διερεύνηση ζητήματα.
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ της 1ης και 2ης τηλεφωνικής έρευνας
μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία:
α) Αυξήθηκε το ποσοστό του πληθυσμού που δήλωσε ότι επισκέπτεται ή περνάει μέσα από το ΕΔΠΤ
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, από 32% σε 46%.
β) Αυξήθηκε το ποσοστό του πληθυσμού που δήλωσε ότι ο κυριότερος λόγος επίσκεψης στο ΕΔΠΤ είναι
η αναψυχή, από 82% σε 91%.
γ) Αυξήθηκε το ποσοστό του πληθυσμού που δήλωσε ότι αυτό που του αρέσει περισσότερο στο ΕΔΠΤ
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επιτυχημένα να παρουσιάζονται το Facebook και η ιστοσελίδα του προγράμματος.

είναι το ίδιο το δάσος και το περιβάλλον (από 65% σε 74%).
δ) Αυξήθηκε σε μεγάλο ποσοστό ο πληθυσμός που επισκέπτεται το ΕΔΠΤ για φωτογράφιση (από 24%
σε 45%).
ε) Υπογραμμίστηκε πιο έντονα η άποψη σχετικά με τον περιορισμό του κυνηγιού (από 12% σε 23%),
όπως και η ανάγκη για περισσότερα σημεία πληροφόρησης (από 10% σε 15%). Κάτι τέτοιο διαφάνηκε
και μέσα από την αυξημένη απαίτηση για αναβάθμιση των ΚΠΕ (από 20% σε 32%), όπως και την ανάγκη
για ύπαρξη διάφορων χαρτών με τα αξιοθέατα της περιοχής (από 43% σε 61%).
στ) Μειώθηκε το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι η ενημέρωση που παρέχεται σήμερα
σχετικά με το ΕΔΠΤ είναι «Κακή» από 25% σε 15%.
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ζ) Αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση
και βελτίωση των υποδομών δασικής αναψυχής, προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη της περιοχής και να
αυξηθεί η επισκεψιμότητα της (από 6% σε 17%).
η) Σε συνέχεια του πιο πάνω σημείου, υπήρξε έντονη τοποθέτηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις
δράσεις οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν στην περιοχή, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα την
ποδηλασία (από 42% σε 50%), την κατασκήνωση (από 40% σε 55%) και την οδήγηση εκτός δρόμου (από
13% σε 38%).

2.3 Συνεντεύξεις
Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

2.3.1 Ερωτηματολόγιο και διαδικασία συνεντεύξεων
Διενεργήθηκαν επτά ομαδικές συνεντεύξεις με 30 άτομα. Οι συνεντεύξεις ήταν ημι-δομημένες και
βασισμένες στον οδηγό συζήτησης (Παράρτημα ΙΙ).
Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν ως εξής:
•

Μία ομάδα ατόμων που ζουν στην Κύπρο σε αστικές περιοχές, στην οποία συμμετείχαν 4 άτομα
ηλικίας 32, 37, 40 και 60 χρονών ανώτερου (Λύκειο) και ανώτατου (Πανεπιστήμιο) μορφωτικού
επιπέδου. Τρία άτομα ήταν εργαζόμενα, ένα οικοκυρά.

•

Τέσσερεις ομάδες στις οποίες συμμετείχαν 10 κάτοικοι που ζουν στην περιοχή του Τροόδους. Σε
κάθε ομάδα συμμετείχαν δύο έως τέσσερα άτομα διαφόρων ηλικιών (από 25 - 80 χρονών) και
μορφωτικών επιπέδων.

•

Μια ομάδα στην οποία συμμετείχαν τρία άτομα, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

•

Μία ομάδα με έξι άτομα, μέλη δυο μη κυβερνητικών (εθελοντικών) οργανώσεων (ΜΚΟ) ηλικίας
18, 20, 24, 40, 60 και 65 χρονών.

•

Μία ομάδα με τρεις κοινοτάρχες από όμορες κοινότητες.

•

Μία ομάδα με δυο ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό
εκδρομών.

•

Μία ομάδα με τρεις τουρίστες που πραγματοποίησαν επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή του ΕΔΠΤ.

Σκοπός των ομαδικών συνεντεύξεων αποτέλεσε η καταγραφή των απόψεων, εισηγήσεων, αντιλήψεων
και γνώσης των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά στο ΕΔΠΤ καθώς και στους στόχους του έργου iLIFETROODOS.
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2.3.2 Αποτελέσματα συνεντεύξεων
Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων αφορούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες: σημασία ΕΔΠΤ,
προβλήματα στο ΕΔΠΤ, κίνδυνοι για το ΕΔΠΤ, επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με το ΕΔΠΤ, έργο iLIFETROODOS.
Σημασία ΕΔΠΤ
Αρχικά οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τη σημασία που έχει για αυτούς το ΕΔΠΤ. Τα αποτελέσματα
όπως προέκυψαν παρουσιάζουν συμφωνία με τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς συνεντεύξεων. Και
οι 30 συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία του ΕΔΠΤ για την Κύπρο κάνοντας αναφορά στη φυσική
ομορφιά, στη μοναδική βιοποικιλότητα σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας, στη σημασία της βλάστησης

«Το νερό, αυτό δίνει ζωή σε όλα! Βρέχει στο δάσος έχουμε τους ποταμούς, χιονίζει έχουμε
υπόγεια νερά και γεμίζουν τα φράγματά μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από αυτή»
(κάτοικος αστικής περιοχής)
«Σίγουρα είναι το Α και το Ω, η φύση αντιπροσωπεύει την υγεία και τη σωματική και την
πνευματική. Εμείς μεγαλώσαμε γενιές παιδιών στο Τρόοδος. Δεκαήμερα στις
κατασκηνώσεις μας και πολλά από αυτά έμεναν ολόκληρο μήνα…» (εθελόντρια ΜΚΟ)
«Το αγαπούμε το Τρόοδος ξέρουμε κάθε πατημασιά του … εννοείται ότι είναι σημαντικό
μας προσφέρει οξυγόνο και νερό!» (κάτοικος περιοχής)
«…τους (τουρίστες) αναφέρω το Τρόοδος, τα μονοπάτια, τα αγρινά! Είναι η κληρονομιά
μας αξίζει να τη δουν» (ταξιδιωτικός πράκτορας)
«Δε μένουμε εδώ. Μένουμε κοντά στο Κάβο Γκρέκο. Διαβάσαμε reviews για το Τρόοδος
στο διαδίκτυο και ήρθαμε… δεν το ξέραμε ότι είναι περιοχή Natura 2000 αλλά είναι
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και των δέντρων στην ποιότητα του αέρα καθώς στη σημασία των υδάτινων πόρων που παρέχει.

όμορφα» (τουρίστας).
Οι συμμετέχοντες της ομάδας ατόμων από κάτοικους της περιοχής και τους εθελοντές ΜΚΟ έκαναν
ιδιαίτερη αναφορά στο κλίμα και στην καθαρότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι ανέφεραν ότι αρνούνται να ζήσουν σε αστικές περιοχές αν και υπάρχει
καλύτερη πρόσβαση σε διευκολύνσεις…
«αφού στο Τρόοδος ο αέρας είναι πιο καθαρός, δεν υπάρχει τόση πολλή σκόνη και τα
δέντρα κατεβάζουν τη θερμοκρασία μέχρι και 10 βαθμούς το καλοκαίρι!» (κάτοικος
περιοχής).
Οι εθελοντές ανέφεραν ότι πολλοί γονείς ωθούν τα παιδιά τους να περνούν χρόνο στο Τρόοδος λόγω
της ατμόσφαιρας.
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«Έχουμε μητέρα παιδιού με άσθμα που φέρνει το παιδί της σε δύο συνεχόμενες
κατασκηνωτικές περιόδους λόγο της ατμόσφαιρας…πολύτιμο!» (εθελοντής ΜΚΟ).

Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι αστικών περιοχών τόνισαν την ανάγκη να επισκέπτονται την περιοχή αφού το
ΕΔΠΤ προσφέρει καλύτερη ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα σε σχέση με την πόλη.
«Το χρειάζονται οι πνεύμονες μας. Είναι πολύ σημαντικό να αναπνέουμε καθαρό
αέρα…» (κάτοικος αστικής περιοχής).
Όπως και στην προηγούμενη σειρά συνεντεύξεων έτσι και στην παρούσα, τόσο οι κάτοικοι της περιοχής

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

και οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και οι κοινοτάρχες τόνισαν ότι το Τρόοδος συνιστά
γι’ αυτούς πηγή εσόδων αφού αποτελεί πόλο έλξη επισκεπτών και τουριστών, κατά τη διάρκεια της
χειμερινής και της καλοκαιρινής περιόδου. Αναφέρθηκαν στα σημεία ενδιαφέροντος κάνοντας ιδιαίτερη
αναφορά στα πάρκα, στις ποδηλατικές διαδρομές, στα μονοπάτια της φύσης, στις εκκλησίες και στους
καταρράκτες. Η μεγαλύτερη επίδραση, όπως ανέφεραν, φαίνεται από την πληρότητα των ξενοδοχείων
και τη μεγάλη ζήτηση επιχειρήσεων εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες), περιπτέρων και υπεραγορών
της περιοχής.
«Σίγουρα είναι σημαντικός ο τουρισμός για εμάς. Το καλοκαίρι έχει συνέχεια κόσμο και
Κύπριους και ξένους. Το χειμώνα κυρίως τα Σαββατοκύριακα» (ιδιοκτήτης μικρομεσαίας
επιχείρησης)
«Οι κοινότητες εδώ είναι καλά οργανωμένες, ας πούμε οι εκδρομικοί χώροι για να
υποδεχτούμε τους τουρίστες» (κάτοικος περιοχής).
Με την άποψη αυτή συμφώνησαν και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες οι οποίοι ανάφεραν ότι:
«υπάρχει ζήτηση για διοργάνωση εκδρομών στην περιοχή, για διαφορετικούς λόγους»
(ταξιδιωτικός πράκτορας)
«οι τουρίστες στην περιοχή ξοδεύουν χρήματα κυρίως σε ό,τι αφορά εστιατόρια και
σουβενίρ» (ταξιδιωτικός πράκτορας).
Ένας ταξιδιωτικός πράκτορας εστίασε στο γεγονός ότι, οι Κύπριοι επισκέπτες ξοδεύουν πιθανό
περισσότερα χρήματα για τη σίτιση τους ενώ οι τουρίστες για την αγορά ενθυμίων.

Ένα επιπλέον σημείο το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη από το Τρόοδος ήταν
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σύμφωνα με κάτοικους της περιοχής η πρόσφατη τάση για επενδύσεις στην περιοχή. Κύριο σημείο
αναφοράς ήταν οι επενδύσεις για κατασκευή εξοχικών καταλυμάτων και το ενδεχόμενο κατασκευής
αστεροσκοπείου και τελεφερίκ στην περιοχή.

«…παρατηρούμε ενδιαφέρον για επενδύσεις. Είναι σημαντικό για εμάς να έρθουν λεφτά
στην περιοχή μας! Έτσι θα μπορούμε να κρατήσουμε και περισσότερους νέους» (κάτοικος
περιοχής)
«Το αστεροσκοπείο ας πούμε… αν το φτιάξουν θα είναι πολύ καλό. Θα έρθουν και άλλα
είδη τουριστών και από εδώ (Κύπρο) και από το εξωτερικό! Θα φέρνουν και σχολεία…»
(κοινοτάρχης περιοχής).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της συζήτησης αναφορικά με τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής, μερίδα συμμετεχόντων από τις ομάδες κατοίκων της περιοχής φάνηκαν
επιθυμούν να γίνεται μεγάλη προβολή της περιοχής καθώς υπερβολική αύξηση του τουρισμού θα έχει
αρνητικό αντίκτυπο ιδιαίτερα στο φυσικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι
μεγάλος αριθμός επισκεπτών, τόσο Κύπριων όσο και ξένων δεν έχει περιβαλλοντική ευαισθησία. Τέλος,
έδωσαν έμφαση στην οικοδομική ανάπτυξη που παρουσιάζεται εξαιτίας του τουρισμού και εξέφρασαν
την αντίθεση τους στο ανεξέλεγκτο κτίσιμο ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
«Δεν πρέπει να αυξηθεί ο τουρισμός… θα καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής. Πολλούς δεν τους νοιάζει τι θα αφήσουν πίσω τους» (κάτοικος περιοχής)
«Δεν θέλουμε να κτιστούν ξενοδοχεία και πισίνες! Θα καταστρέψουν την ομορφιά της
περιοχής μας! Έχουμε ήδη αρκετά και εστιατόρια και ξενοδοχεία. Πρέπει να μπει ένα
τέλος» (κάτοικος περιοχής).
Σε αυτό το πλαίσιο, άλλη ομάδα κατοίκων της περιοχής ανέφεραν ότι η ανάπτυξη σημείων
ενδιαφέροντος στην περιοχή συνιστά σημαντικό μέτρο για την προσέλκυση επισκεπτών αλλά αυτό δε
επιφέρει κανένα σημαντικό όφελος στις κοινότητες.
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ιδιαίτερα σκεπτικοί εκφράζοντας αντίθετη από την πιο πάνω άποψη. Συγκεκριμένα ανάφεραν ότι δεν

«Ναι είναι όλα ωραίες ιδέες, να φτιάξουμε τελεφερίκ, να κάνουμε ξενοδοχεία να κάνουμε
αστεροσκοπείο αλλά για ποιον;» (κάτοικος περιοχής)
«Το όφελος είναι για τους ιδιώτες, για αυτούς που έχουν τα λεφτά και θα κάνουν και άλλα
λεφτά. Δεν υπάρχει όφελος για την κοινότητα» (κάτοικος περιοχής).
Όλα τα μέλη των δύο ΜΚΟ, όπως και στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων, έκαναν εκτεταμένη αναφορά στη
σημασία του Τροόδους ως τόπου αναψυχής και μίλησαν για τα μονοπάτια της φύσης, τις πορείες στο
Τρόοδος, τις επισκέψεις σε μουσεία, πάρκα και χωριά της περιοχής και μοιράστηκαν τις εμπειρίες που
είχαν ως μέλη κατασκηνώσεων ή ομάδων πεζοπορίας.
«Οργανωνόμαστε συχνά και περπατούμε στα μονοπάτια… έχει πολλή ενδιαφέρον και από
τα μέλη μας αλλά και από φίλους μας» (εθελοντής ΜΚΟ)
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«Δεν περιγράφεται το συναίσθημα. Κατασκηνώσεις, παιχνίδια στο Τρόοδος. Τον χειμώνα
πηγαίναμε και με μικρές ομάδες μας για τα χιόνια» (εθελόντρια ΜΚΟ).

Αναφορικά με τον κλάδο της γεωργίας, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν, όπως και στην πρώτη σειρά
συνεντεύξεων ότι, αρκετοί καλλιεργούν φρούτα ή ασχολούνται με τη ξυλεία. Παράλληλα όμως, τόνισαν
ότι, σήμερα η αγροτική ανάπτυξη φθίνει σε σχέση με το παρελθόν και χωρίς τη στήριξη του κράτους δεν
υπάρχει μέλλον.
«Έχει γεωργούς η περιοχή μας. Παράγουμε μήλα, κεράσια … δεν υπάρχει στήριξη από την
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κυβέρνηση όσο θα έπρεπε. Θα χαθούν οι γεωργοί με τον καιρό» (κάτοικος περιοχής).
Στον Πίνακα 1, συνοψίζονται τα κύρια οφέλη του Τροόδους, όπως αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις, και
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) οικονομικά, β) φυσικός πλούτος, γ) αναψυχή. Σε σχέση με την
πρώτη σειρά συνεντεύξεων αναφέρθηκαν δύο νέα οφέλη, στα οικονομικά οφέλη τα εισοδήματα από
επενδύσεις και στην αναψυχή τα τουριστικά καταλύματα.
Πίνακας 1. Κύρια οφέλη που αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις.

Οικονομικά

Φυσικός πλούτος

Αναψυχή

Εισοδήματα λόγω γεωργίας

Φυσικός πλούτος

Μονοπάτια

Εισοδήματα λόγω τουρισμού

Καθαρός αέρας

Κατασκηνωτικοί χώροι

Εισοδήματα από επενδύσεις

Νερό

Εκκλησίες

Καταρράκτες

Μουσεία

Μοναδική χλωρίδα και πανίδα

Καταρράκτες
Αθλητικές

δραστηριότητες

(ποδηλασία, πεζοπορία, κτλ.)
Τουριστικά καταλύματα

Όπως και στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων, όλοι οι συμμετέχοντες (ειδικότερα οι κάτοικοι της περιοχής
και οι κοινοτάρχες), συμφώνησαν ότι η ανάπτυξη του Τροόδους θα έχει όφελος στις γειτνιάζουσες
κοινότητες. Ανέφεραν ότι κομβικό ρόλο στην ώθηση για ανάπτυξη θα έχει η αναβάθμιση του δρόμου
προς Λευκωσία, ο οποίος…
«θα δώσει κίνητρο σε νέους και νέες των γύρω χωριών να κατοικούν στην περιοχή και να
μη φεύγουν για τις πόλεις» (κοινοτάρχης περιοχής).

12

Στο πλαίσιο της συζήτησης με τους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε ότι, ο δρόμος
θα βοηθήσει και στην αύξηση των επισκεπτών και κατ’ επέκταση θα επιφέρει αύξηση εσόδων.

«Ο δρόμος είναι πολύ σημαντικός! Πρέπει να τον φτιάξουν! Υπάρχει αστυφιλία, οι νέοι
δυσκολεύονται να μείνουν με αυτά τα δεδομένα» (κάτοικος περιοχής)
«Με το δρόμο θα αυξηθούν οι δουλειές μας, θα έρχεται παραπάνω κόσμος και θα
χρειαζόμαστε και περισσότερους υπαλλήλους» (ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης).
Σε ερώτηση προς όλους τους ερωτηθέντες κατά πόσο πιστεύουν ότι αναγνωρίζεται η αξία του ΕΔΠΤ από
τους Κύπριους, όλοι απάντησαν ότι πιστεύουν πως σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζεται.
«Ο κόσμος ξέρει για το Τρόοδος, αναγνωρίζει τη σημασία του και αποζητά να πηγαίνει
εκεί» (τουριστικός πράκτορας).

ανέφερε ότι η αξία του Τροόδους αποδίδεται σε αυτό συχνά με βάση τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο
του κάθε ενός
«Για παράδειγμα κάποιος που ασχολείται με τον αθλητισμό θα εκτιμήσει τα μονοπάτια,
άλλος που είναι φιλόλογος θα ασχοληθεί με την ιστορία της περιοχής και θα αναζητήσει
σημεία ιστορικά ή εκκλησίες…» (κάτοικος αστικής περιοχής).
Τα μέλη των ΜΚΟ έκαναν εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την απερισκεψία ατόμων που επισκέπτονται
το ΕΔΠΤ τόσο όσον αφορά στην ασφάλεια όσο και στην καθαριότητα της περιοχής. Ενδεικτικό
παράδειγμα είναι η ακόλουθη συζήτηση:
«Ναι πιστεύω ο κόσμος ξέρει την αξία του Τροόδους»
«Την ξέρει αλλά δεν την έχει εμπεδώσει. Όλοι μιλούν για το Τρόοδος, τη φύση, τον αέρα
και όλα αυτά, αλλά όταν πας να περπατήσεις στα μονοπάτια καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν
παιδεία…»
«Σκουπίδια παντού, καταλαβαίνεις που και που ότι κάποιοι άναψαν φωτιά εκεί που δεν
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Ενδιαφέρον παρουσίασε και η διαπίστωση ατόμου από την ομάδα κατοίκων αστικής περιοχής ο οποίος

πρέπει..»
«Και μετά πάμε εμείς με τα παιδιά και τα καθαρίζουμε!».
Ενδιαφέρον σημείο που προέκυψε από τις συζητήσεις με τους κατοίκους της περιοχής ήταν η αντίφαση
ανάμεσα στην άποψη όσον αφορά στη σημαντικότητα της περιοχής ως περιοχή Natura 2000 και το
σκεπτικισμό τους αναφορικά με τα συμφέροντά τους. Ενώ έκαναν αναφορά στο γεγονός ότι το Τρόοδος
«είναι ο πνεύμονας της Κύπρου» και «η πιο πολύτιμη φυσική περιοχή που πρέπει να προστατευτεί από
όλους» παράλληλα, τα ίδια άτομα εξέφρασαν παράπονο ότι «με αυτά τα μέτρα (προστασίας του
περιβάλλοντος) δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οι περιουσίες» τους.
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«Εγώ έχω πολλή περιουσία. Θέλω να τη δώσω στην κόρη μου και το γιο μου να τα
δώσουν στα παιδιά τους για να χτίσουν αλλά απαγορεύεται λέει. Άρα διερωτώμαι τι
είναι καλό.» (κάτοικος περιοχής)
«Μας εμποδίζει αυτό (η περιβαλλοντική προστασία) να κτίσουμε οικιστικές περιοχές.
Πως θα ζήσουμε;» (κάτοικος περιοχής).
Αντίφαση παρουσίασε και το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης με την αύξηση επισκεπτών, αφού ενώ
αρκετοί ανέφεραν ότι είναι θετική η επίδρασή της αύξησης των επισκεπτών στην κοινότητα κάποιοι
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θεωρούσαν ότι διαταράσσουν την ησυχία της περιοχής.

Προβλήματα στο ΕΔΠΤ
Όπως και στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων, με αφορμή τη συζήτηση για την ανάπτυξη του Τροόδους, οι
κάτοικοι της περιοχής έκαναν εκτεταμένη αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Όλοι
οι κάτοικοι που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις συμπεριλαμβανομένων των κοινοταρχών καθώς και οι
ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέφεραν ότι, η περιοχή τους βρίσκεται σε στασιμότητα και
εξέφρασαν την άποψη ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις θεωρούν τις περιοχές στα παράλια πιο σημαντικές.
«Η αλήθεια είναι ότι δεν κινούνται τα πράγματα εδώ. Πάρε για παράδειγμα τον δρόμο…
πόσο καιρό περιμένουμε και δεν γίνεται τίποτα. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις το αναφέρουν
αλλά δεν έχει γίνει ακόμα!» (κάτοικος περιοχής)
«Μόνο για τις θαλάσσιες περιοχές γίνονται έργα, η περιοχή μας τους είναι αδιάφορη»
(κάτοικος περιοχής).
Την άποψη ότι «ίσως η έμφαση είναι περισσότερο στα παράλια» (ταξιδιωτικός πράκτορας) εξέφρασαν
όλοι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Η ίδια αυτή άποψη διαφάνηκε με έμμεσο τρόπο και από την ομάδα
τουριστών:
«Στα περισσότερα site που ψάξαμε δείχνει τις παραλίες του νησιού. Γι’ αυτό ήρθαμε
άλλωστε! Η θάλασσα μας αρέσει…μένουμε κοντά στη θάλασσα… δεν έχουμε θάλασσα για
μπάνια στην περιοχή μας» (τουρίστας, Κίεβο).
Οι κάτοικοι ανάφεραν επίσης, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση υστερεί στη διεκδίκηση μέτρων αναβάθμισης
της περιοχής και επανέλαβαν την ανάγκη δημιουργίας αποχετευτικού συστήματος. Έντονη δυσπιστία
υπήρξε από συγκεκριμένη ομάδα κατοίκων και από ομάδα ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε
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σχέση με το σύμπλεγμα των κοινοτήτων Σολέας. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε έντονα η έλλειψη
συνοχής και αλληλοστήριξης μεταξύ των κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες ομάδες ανέφεραν
ότι δεν θέλουν να υπάρχει το σύμπλεγμα αυτό καθώς πλήττονται τα συμφέροντά τους.

«Εμείς (κοινότητα) είμαστε δυνατοί από μόνοι μας…Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του
Τροόδους… χάνουμε πολλά χρήματα λόγο της ένωσής μας (σύμπλεγμα κοινοτήτων
Σολέας)» (ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης)
«Διαφωνούμε με τη νέα εξέλιξη! Δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα μας. Είναι για να
βοηθηθούν άλλες περιοχές.» (κάτοικος περιοχής).
Ο ίδιος σκεπτικισμός διαφάνηκε στη συζήτηση με την ομάδα με τους κοινοτάρχες όσον αφορά στον
ρόλο και στην αποτελεσματικότητα του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.
«Ευχόμαστε ο Επίτροπος να δει το συνολικό συμφέρον» (κοινοτάρχης)

(κοινοτάρχης).

Κίνδυνοι για το ΕΔΠΤ
Στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τους κινδύνους που θεωρούν ότι υπάρχουν για το ΕΔΠΤ, όπως και
στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων, και οι 30 συμμετέχοντες ανάφεραν τον κίνδυνο πυρκαγιάς ως τη
μεγαλύτερη απειλή.
«Οι πυρκαγιές φυσικά! Είτε κατά λάθος είτε εσκεμμένα» (κάτοικος αστικής περιοχής)
«Σίγουρα φοβόμαστε τις πυρκαγιές! Μπορεί να καταστραφεί όλη η περιοχή μας»
(κάτοικος περιοχής)
«Οι πυρκαγιές, εκεί μιλούμε για απειλή όχι μόνο για τη φύση αλλά και για τη ζωή μας»
(κοινοτάρχης)
«Οι πυρκαγιές, συμφωνώ. Θυμάμαι πριν 6-7 χρόνια είδαμε πυρκαγιά ενώ είμασταν

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

«Έχει πολλή δουλειά μπροστά του και πρέπει να δει το συνολικό συμφέρον της περιοχής»

κατασκήνωση… στις Πλάτρες, πολύ κοντά μας… ευτυχώς δεν είχαμε παιδιά μαζί μας…
πολύ τρομακτικό να σκεφτείς ότι όλο αυτό θα εξαφανιστεί» (εθελόντρια ΜΚΟ).
Όπως και στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων αναφέρθηκαν και κάποιοι επιπλέον κίνδυνοι κυρίως στις
συζητήσεις με τις ομάδες με τους κατοίκους, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος η οποία είναι
εντονότερη το καλοκαίρι και τον χειμώνα (όταν έχει χιόνια) που συνιστούν περιόδους με τη μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα στην περιοχή, καθώς και οι ζημιές και η όχληση που δημιουργούνται κυρίως από τους
τουρίστες.
Στο πλαίσιο της συζήτησης για τους κινδύνους για το ΕΔΠΤ, οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι
χρειάζονται δράσεις για προστασία του ΕΔΠΤ. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι αν και υπάρχουν
δασοπυροσβέστες και δασοφύλακες στην περιοχή αυτό δεν είναι αρκετό για τη διασφάλιση της
ασφάλειας του δάσους και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των δυνάμεων που ήδη βρίσκονται στην
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περιοχή. Επιπρόσθετα, άτομο από την ομάδα των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάφερε ότι
μια θετική εξέλιξη στην περιοχή που ενδεχομένως να συμβάλει θετικά στη μείωση του κινδύνου είναι η
αύξηση στον αριθμό των παρατηρητηρίων στην περιοχή.
«Πρέπει πάντα να προσπαθούμε για το Τρόοδος. Τελευταία παρατηρήσαμε αύξηση στα
παρατηρητήρια και αυτό μπορεί να βοήθησε να μειωθούν οι πυρκαγιές» (ιδιοκτήτης
μικρομεσαίας επιχείρησης).
Προσεγγίζοντας τους κινδύνους από την κοινωνική τους πλευρά ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής,
συμπεριλαμβανομένων των κοινοταρχών και ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάφεραν ότι η
τάση των νέων να φεύγουν από την περιοχή και να κατευθύνονται προς την πόλη μπορεί να φέρει

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.
«Οι νέοι φεύγουν, πάνε στην πόλη. Τους βλέπεις δεν ασχολούνται ούτε με την ιστορία
της περιοχής, ούτε με τη γεωργία …ακόμα και καφέ όταν είναι να διαλέξουν παίρνουν
αυτούς τους ξένους…όχι τους δικούς μας όπως το Λαϊκό… πώς θα προχωρήσει ο τόπος
μας» (κάτοικος περιοχής)
«Και οι επιχειρήσεις μας έχουν πρόβλημα λόγο αυτού. Εγώ φτιάχνω αλουμίνια, δεν έχει
νέους να χτίζουν, με φωνάζουν μόνο για επιδιορθώσεις» (ιδιοκτήτης μικρομεσαίας
επιχείρησης).
Επιπρόσθετα, ένας από τους κοινοτάρχες ανάφερε ότι:
«όταν σταματήσει να μένει στην περιοχή η νέα γενιά τα προβλήματα θα αυξηθούν γιατί
δε θα υπάρχει ένταση στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και της ανάπτυξης της περιοχής».

Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με το ΕΔΠΤ
Στη συνέχεια των συνεντεύξεων οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αναφορικά με το πόσο επαρκής θεωρούν
ότι είναι η ενημέρωση που γίνεται σχετικά με το ΕΔΠΤ και ποιος φορέας πιστεύουν πως θα έπρεπε να
είναι υπεύθυνος. Όπως και στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων, τόσο οι κάτοικοι των αστικών περιοχών
όσο και οι κάτοικοι της περιοχής συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των κοινοταρχών, θεωρούν ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το ΕΔΠΤ. Επίσης, πιστεύουν ότι
θα πρέπει να συνεργαστεί το Κράτος με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) και την Αναπτυξιακή
Εταιρεία Τροόδους, ώστε μέσα από τη συνεργασία τους να βρουν νέους τρόπους προώθησης και
προσέλκυσης επισκεπτών. Και σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων, έγινε ειδική αναφορά στον ρόλο του ΚΟΤ
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και στη έμφαση που πρέπει να δώσει στο συγκεκριμένο ζήτημα αφού, όπως αναφέρθηκε, ο εν λόγω
οργανισμός φαίνεται να δίνει περισσότερη έμφαση στην προώθηση των παραθαλάσσιων περιοχών.

«Ο ΚΟΤ πρέπει να αναλάβει δράση. Να δώσουν και στη δική μας περιοχή σημασία. Πρέπει
να γίνουν φυλλάδια και να μας δείχνουν και εμάς στο internet, να μάθουν οι Τουρίστες
και για τις δικές μας περιοχές» (κοινοτάρχης περιοχής).
Τα μέλη των ΜΚΟ ανάφεραν ότι υπάρχει επαρκής πληροφορία για το Τρόοδος, η οποία όμως δεν
προβάλλεται με το σωστό τρόπο και κάποιος πρέπει να θέλει ο ίδιος να ασχοληθεί, να ψάξει και να τη
βρει.
«Πληροφορίες υπάρχουν. Εμείς έχουμε πολύ υλικό, και από την κυβέρνηση, εννοώ το
τμήμα Δασών, και από δράσεις όπως η δική σας (iLIFE-TROODOS) αλλά το ψάχνουμε μόνες
μας» (εθελόντρια ΜΚΟ)

Πρέπει να βρεθεί τρόπος να προωθείται αυτό το υλικό…» (εθελοντής ΜΚΟ).
Τα μέλη της ομάδας τουριστών έκαναν εκτενή συζήτηση σχετικά με την τουριστική προώθηση των
θαλάσσιων περιοχών, αναφέροντας ότι θα ήθελαν να ήξεραν περισσότερα για το Τρόοδος. Τόνισαν ότι
είναι αναγκαίο ο τοπικός φορέας προώθησης της Κύπρου να δίνει περισσότερη έμφαση στις ομορφιές
του βουνού.
«Δεν ξέραμε ότι έχει μικρούς καταρράκτες εδώ. Το βρήκαμε χτες όταν ψάχναμε στο
Internet που να πάμε εκτός από τη θάλασσα. Δεν είναι τεράστιοι αλλά είναι όμορφοι…και
το δάσος ωραίο…μπορείς να το περπατήσεις. Δεν είναι τρομακτικό» (τουρίστας).

Έργο iLIFE-TROODOS
Το τελευταίο μέρος των συνεντεύξεων αφορούσε στη γνώση των συμμετεχόντων σχετικά με το έργο
iLIFE-TROODOS. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν κατά πόσο είχαν δει ή ακούσει ενημερωτικό υλικό του έργου

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

«Κι εμείς! Αποφασίζουμε ότι θέλουμε υλικό και το ζητάμε από τα αρμόδια τμήματα.

σε παραδοσιακά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, αφίσες) ή νέα (κοινωνικά δίκτυα κτλ.) μέσα ενημέρωσης. Μια
ομάδα με κατοίκους της περιοχής, ένας άτομο από την ομάδα με τους κοινοτάρχες και η ομάδα με τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες, ανέφεραν ότι είδαν διαφημίσεις σχετικές με το έργο. Κανένας από την ομάδα
ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή την ομάδα τουριστών δεν είχε δει ή ακούσει ενημερωτικό
υλικό. Οι περισσότεροι κάτοικοι των αστικών περιοχών που συμμετείχαν στη συζήτηση είχαν δει
τηλεοπτικά σποτ ή/ και είχαν ακούσει ραδιοφωνικά σποτ ή/ και είδαν αναρτήσεις στο Facebook
ή/ και πρόσεξαν τα λεωφορεία στην πόλη. Σε ό,τι αφορά τις εθελόντριες και τους εθελοντές από τις δύο
ΜΚΟ οι περισσότεροι είχαν δει τις αναρτήσεις στο Facebook, δυο είδαν τηλεοπτικά σποτ και τρείς είχαν
δει λεωφορεία με την εκστρατεία.
Όπως και στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων, η ανταπόκριση ήταν θετική από τα άτομα που είδαν ή/ και
άκουσαν κάποιο από το υλικό της εκστρατείας στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ή στα λεωφορεία.
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«Μου άρεσε πάρα πολύ η διαφήμιση. Σε κάνει να καταλάβεις τι σημαίνει Τρόοδος»
(κάτοικος αστικής περιοχής)
«Πολύ ωραίο και οι ερωτήσεις σας κουίζ (στη σελίδα Facebook του έργου) πολύ έξυπνη
ιδέα… και παίζεις και μαθαίνεις και πληροφορίες για το Τρόοδος. Μάζεψα κάποιες και τις
έβαλα σαν παιχνίδι στην ομάδα με τα παιδιά μας» (εθελόντρια ΜΚΟ)
«Πολύ ελκυστική δουλειά από τέτοιο πρόγραμμα… πρέπει να γίνει και στα αγγλικά αν δεν
υπάρχει και να τα δώστε και στον ΚΟΤ» (ταξιδιωτικός πράκτορας).
Όπως και στην πρώτη σειρά συνεντεύξεων έγινε πρόταση (κυρίως από άτομα αστικών περιοχών και
εθελοντές) ώστε τα τηλεοπτικά σποτς του προγράμματος iLIFE-TROODOS να προβάλλονται
Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

περισσότερες φορές και με μεγαλύτερη συχνότητα.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο από την πρώτη σειρά συνεντεύξεων ήταν η πρόταση μέλους της ομάδα
των κατοίκων αστικών περιοχών (δασκάλας δημοτικού σχολείου) η οποία ανέφερε ότι θα το έβρισκε
ιδιαίτερα ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα βίντεο ως εργαλεία μάθησης στο πλαίσιο
μαθημάτων με θέμα το περιβάλλον.
«Πολύ ωραία προσπάθεια! Μου άρεσε! Έτυχε να δω και αυτά με το Δενδρή» «Σκέφτηκα
ότι θα ήταν πολύ ωραίο υλικό για το μάθημα που έχουμε με τα παιδιά για το περιβάλλον…
σαν εισαγωγή…» «Κάθε βιντεάκι για το θέμα που θα πω… το νερό, τον αέρα…» «Ίσως αν
μπορεί και άτομο του έργου να έρθει να μιλήσει για το Τρόοδος θα ήταν ωραία» (κάτοικος
αστικής περιοχής, δασκάλα δημοτικού).
Αξίζει να αναφερθεί ότι με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό αναπτύχθηκε συνεργασία η οποία οδήγησε
στη διοργάνωση ενός εργαστηρίου τον Μάιο του 2019 με τη συμμετοχή 25 παιδιών ηλικίας 9 χρονών.
σκοπός του οποίου ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την αξία του ΕΔΠΤ με επίκεντρο την
επικοινωνιακή εκστρατεία του έργου iLIFE-TROODOS. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη
δράση φαίνονται στο Παράρτημα III.
Η δασκάλα αυτή κλήθηκε να συμμετάσχει και στη δεύτερη σειρά συνεντεύξεων όπου και έκανε
αναφορά στα αποτελέσματα της προαναφερθείσας δράσης. Συγκεκριμένα ανάφερε ότι στα παιδιά
άρεσε πολύ το εργαστήριο και ότι από συζητήσεις που ακολούθησαν με τα παιδιά διαφάνηκε ότι είχαν
ευαισθητοποιηθεί για το θέμα της προστασίας του ΕΔΠΤ.
«Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα! Συζητούσαν για την εκστρατεία και τη σημαντικότητα
του Τροόδους για μέρες.»
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«Είχα και αναφορές από γονείς. Συγκεκριμένα 2-3 γονείς παιδιών που έτυχε να με
επισκεφτούν μου ανέφεραν ότι τα παιδιά τους μιλούσαν στο σπίτι για την εκστρατεία και
ότι ζητούσαν να δουν τα βιντεάκια με τον Δενδρή στο σπίτι! Μία οικογένεια

πραγματοποίησε και επίσκεψη στο Τρόοδος μετά από επιμονή της Π……. να πάνε στο
Τρόοδος»
«Ναι, θεωρώ ότι έμαθαν τα παιδιά με αυτό τον τρόπο. Ήταν διασκεδαστικό επειδή τα
παιδιά γνώριζαν κάποια πράγματα μέσα από προηγούμενα μαθήματα για το περιβάλλον,
άκουσαν την ειδικό σε ότι αφορά τη διαφήμιση και στη συνέχεια προβληματίστηκαν και
έφτιαξαν τις δικές τους διαφημίσεις …άρα κατάλαβαν και το νόημα!».

2.4 Διαδικτυακή έρευνα
Στα πλαίσια του έργου οργανώθηκε διαδικτυακή έρευνα με τη μορφή μιας σειράς από polls η οποία
παράρτημα. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αφορά στη γνώση του κοινού για τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες του Τροόδους (όπως αυτές παρουσιάστηκαν και συνεχίζουν να παρουσιάζονται στο
διαδικτυακό μέρος της εκστρατείας) και το επίπεδο γνώσης (awareness) διαφόρων πτυχών της
επικοινωνιακής εκστρατείας.
Οι ερωτήσεις αυτές αναρτώνται σε διάφορα στάδια της επικοινωνιακής εκστρατείας και έχουν διττό
σκοπό. Κατά πρώτο σκοπεύουν στη συλλογή δεδομένων για το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού για
διάφορες πτυχές των οικοσυστημικών υπηρεσιών όπως αυτές παρουσιάζονται και μέσα από τις δράσεις
του έργου και κατά δεύτερο στοχεύουν στην ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων του επικοινωνιακού
σχεδίου με την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης (interaction) με τα ακροατήρια στόχους και τη
δημιουργία περεταίρω επικοινωνιακού ενδιαφέροντος (buzz). Στον Πίνακα 2 φαίνεται το ενδιαφέρον
και η αντίδραση των συμμετεχόντων με κάθε ένα από τα μέρη (Polls) της διαδικτυακής έρευνας. Ο
πίνακας αυτός μας δείχνει ότι έστω και αν κάποιο άτομο δεν έλαβε μέρος στο poll (δηλαδή δεν έδωσε
κάποια απάντηση), είδε την ανάρτηση (reach) ή ασχολήθηκε με το να το κάνει Like ή Share και με άλλους
(engagement).

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

αποτελείται από μικρές ερωτήσεις, δύο επιλογών, που συνοδεύονται με εικόνες όπως φαίνεται και στο
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Πίνακας 2. Ανταπόκριση στις αναρτήσεις με τα Polls.

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

Αριθμός Poll

Reach

Engagement

Number of votes

1.

1.229

81

58

2.

1.398

91

49

3.

1.948

89

127

4.

2.049

106

109

5.

1.330

113

114

6.

940

56

127

7.

1.136

83

39

8.

1.493

95

51

9.

2.243

112

70

10.

2.363

270

251

11.

1.742

114

32

Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετοχών στα polls φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες
γνωρίζουν/αναγνωρίζουν στην πλειοψηφία τους τα στοιχεία που τους παρουσιάστηκαν. Η μόνη
ερώτηση στην οποία η γνώση του κοινού ήταν χαμηλότερη ήταν σε ότι αφορά τον ήρωα της παιδικής
εκστρατείας. Αυτό ίσως να δικαιολογείται από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία αφορούσε ένα
διαφορετικό ακροατήριο στόχο. Οι συμμετοχές και οι απαντήσεις σε κάθε poll φαίνονται στο
Παράρτημα IV.
Σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή αξία των polls φαίνεται (από τον πιο πάνω πίνακα) ότι ένας αρκετά
μεγάλος αριθμός ακροατηρίου είχε κάποιου είδους επαφή με την εκστρατεία (reach). Οι αριθμοί αυτοί
κυμαίνονταν από 940 - 2.363. Από αυτά τα άτομα ένας αριθμός (από 56-270 άτομα σε κάθε poll)
ασχολήθηκε περισσότερο με την εκστρατεία είτε με το να αντιδράσει θετικά στην ανάρτηση (Like), είτε
με το να μοιραστεί την ανάρτηση στον «τοίχο» του αυξάνοντας έτσι το ποσοστό ενημερότητας
(awareness) της εκστρατείας.
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3. Καταληκτικά συμπεράσματα
Είναι φανερό ότι, σε γενικές γραμμές, η ενημερωτική εκστρατεία του έργου iLIFE-TROODOS εξελίσσεται πολύ
ικανοποιητικά, πετυχαίνοντας την αύξηση του βαθμού ενημέρωσης των πλείστων ομάδων στόχων της
εκστρατείας. Σημειώνεται ότι, η παρούσα έκθεση ετοιμάστηκε μόλις στο τρίτο burst της ενημερωτικής
εκστρατείας του Έργου, δηλαδή στο μέσο ακριβώς της καμπάνιας ενημέρωσης. Αναμένεται ότι, η υλοποίηση
ακόμη τριών burst θα έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.
Οποιεσδήποτε αρνητικές απόψεις ή/και μη αναμενόμενη αλλαγή αντίληψης/ ενημέρωσης θα ληφθεί
σοβαρά υπόψη στα επόμενα bursts την εκστρατείας του Έργου.
Τέλος, με την ολοκλήρωση όλων των ερευνών κατά το τελευταίο έτος του έργου iLIFE-TROODOS θα γίνει
αναλυτική σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών διαφορετικών χρονικά ερευνών με στόχο να

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

αξιολογηθεί η συνολική επίδραση του Έργου στις ομάδες στόχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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Ερωτηματολόγιο για το iLIFE-TROODOS – Εθνικό Δασικό Πάρκο
Τροόδους (ΕΔΠΤ)
---------------------------Α. Δημογραφικά και εισαγωγικά στοιχεία

Α1. Φύλο

1. Άντρας

Ημερ.: …………………

2. Γυναίκα
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Α2. Ηλικία (Να αναγράφεται στο αντίστοιχο κουτί)
1.
<25

2. 2635

3. 3645

4. 4655

5. 56-65

6.
>66

Α3. Επάγγελμα
1. Ιδ. Υπάλληλος

2. Δημ. Υπάλληλος

3. Ελεύθερος Επαγγελματίας

4. Συνταξιούχος/α

5. Άνεργος/η

6. Φοιτητής/τρια / Μαθητής/τρια

Α4. Μορφωτικό επίπεδο
1. Δημοτικό

2. Γυμνάσιο

3. Λύκειο

4. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

5. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

6. Διδακτορικό

Α5. Υπηκοότητα
1. Κυπριακή

2. Ελληνική

3. Τούρκικη

4. Ρώσικη

5. Αγγλική

6. Άλλη (προσδιορίστε)

A6. Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
1.<900

2.901-1500
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Α7.Ταχυδρομικός Κώδικας

____________

3.1501-2500

4.2501-3500

5.3501-5000

6.5001+

Β. Γενική άποψη του κοινού για το ΕΔΠ Τροόδους

Β1. Ποια θεωρείτε τη σημαντικότερη φυσική περιοχή της Κύπρου (κατάταξη με σειρά
προτεραιότητας)
1. ΕΔΠ Ακάμα
2. ΕΔΠ Μαχαιρά
3. ΕΔΠ Κ. Γκρέκο
4. ΕΔΠ Τροόδους

Β2. Σε ότι αφορά το ΕΔΠ Τροόδους, πόσο συχνά το επισκέπτεστε ή περνάτε μέσα από
αυτό;
1. Τουλάχιστον μια φορά την
εβδομάδα

2. Τουλάχιστον μια φορά το 3. Τουλάχιστον μια φορά τον
15θημερο
μήνα

4. Τουλάχιστον μια φορά το 5. Τουλάχιστον μια φορά τον 5. Άλλο (προσδιορίστε)
εξάμηνο
χρόνο

Β3. Ποιο μέσο μεταφοράς χρησιμοποιείτε για να μεταβείτε στην περιοχή;
1.Ιδιωτικό όχημα

2.Μέσο μαζικής
μετακίνησης

3. Ποδήλατο

4. Δεν απαντώ

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

5. Άλλη (προσδιορίστε)

Β4. Πόσο χρόνο περνάτε στην περιοχή στις επισκέψεις σας;
1.Κάποιες ώρες

2.1 ημέρα

3. 2 ημέρες

4. 3
ημέρες

5. 5
ημέρες

6.Άλλο
(προσδιορίστε)

Β4α. Και που διαμένετε συνήθως;
1.Ξενοδοχείο

2.Κατασκήνωση

3.Εξοχική κατοικία

4.Άλλο(προσδιορίστε)
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Β4β. Ποιες μέρες προτιμάτε για τις επισκέψεις σας;
1. Καθημερινές

2. Σαββατοκύριακα

3. Αργίες

4.Άλλο

Β5.Πόσα ξοδεύετε σε κάθε επίσκεψη;

_________
Αν υπήρχε είσοδος επί πληρωμή πόσα θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε;
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__________

Β6.Με πόσα άτομα το επισκέπτεστε συνήθως;

__________
Πόσα είναι κάτω των 18;

__________
Β7. Ποιος είναι κυριότερος λόγος επίσκεψης σας στο ΕΔΠ Τροόδους;
1. Εργασία

2. Αναψυχή

3.
Κάτοικος
περιοχής

της 4. Κυνήγι

5.Άλλη (προσδιορίστε)

Β8. Τι σας αρέσει περισσότερο στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους;
1. Η συγκέντρωση 2. Το κυνήγι
του κόσμου

3. Η οδήγηση εκτός 4. Οι καφετερίες και
δρόμων
τα εστιατόρια.

5. Τα δάση και το 6. Τα καταστήματα 7. Το κλίμα
περιβάλλον
σουβενίρ

8. Άλλο

Β9. Το ΕΔΠΤ προσφέρεται για τα ακόλουθα: (επιλέξτε ότι ισχύει για εσάς)
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1. Περιβαλλοντική ενημέρωση

2. Ιππασία

3. Ποδηλασία

4. Κατασκήνωση

5. Οδήγηση εκτός δρόμου

6. Τουρισμό

7. Φωτογράφιση

8. Πεζοπορία

9. Κυνήγι

10. Ορειβασία

11. Εκδρομή (picnicking) / 12. Συλλογή μανιταριών /
BBQ
βοτάνων

Β10. Τι από τα πιο κάτω χρειάζεται περισσότερο η περιοχή:
1. Περιορισμούς για το κυνήγι
2. Φύλαξη και προστασία
3. Υποδομές διασκέδασης
4. Χώρους διανυκτέρευσης
5. Σημεία Πληροφόρησης
6. Άλλο (προσδιορίστε)

1. Εξαιρετικό

2. Πολύ καλό

3. Μέτριο

4. Κακό

5. Πολύ Κακό

Γ. Ερωτήσεις γνώσεων. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω θέσεις ισχύουν ή δεν
ισχύουν.
α/α

Ερώτηση

Ισχύει

Δεν
Ισχύει

Γ1

Το ΕΔΠΤ καλύπτει ολόκληρη την οροσειρά του Τροόδους

Γ2

Οι υδροφόροι ορίζοντες
της περιοχής συνιστούν τη
σημαντικότερη πηγή νερού για ολόκληρη τη χώρα

Γ3

Η ποιότητα των υπόγειων νερών είναι ανεξάρτητη από την
ανάπτυξη στην περιοχή

X

Γ4

Στο ΕΔΠΤ επιτρέπεται η βόσκηση

X

Γ5

Συναντώνται αρωματικά φυτικά είδη που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην παραδοσιακή φαρμακευτική

Γ6

Λόγω της αυστηρής προστασίας του ΕΔΠ συναντώνται
συνολικά 350 από τα 400 είδη πουλιών της Κύπρου

Χ

Γ7

Στο ΕΔΠΤ υπάρχουν φυσικά δάση κέδρου

X

Γ8

Η περιοχή φιλοξενεί 38 από τα 261 απειλούμενα φυτικά είδη
που συμπεριλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας
της Κύπρου

Γ9

Οι εγκαταλελειμμένες γαλαρίες του ΕΔΠΤ Τροόδους
φιλοξενούν 14 από τα 20 είδη νυχτερίδας που έχουν
καταγραφεί στην Κύπρο

X
X

ΔΓ

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

Β11. Πως θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο διαχείρισης του ΕΔΠ Τροόδους;

X

X

27
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Γ10

Εκτός από το Δάσος Πάφου, ο πληθυσμός του αγρινού έχει
επεκταθεί και στο ΕΔΠΤ

X

Γ11

Οι χείμαρροι με την μεγαλύτερη ετήσια ροή νερού πηγάζουν
από το ΕΔΠΤ

X

Γ12

Ο μεγαλύτερος όγκος ξυλείας που συλλέγεται από τα
Κρατικά Δάση, προέρχεται από το ΕΔΠΤ.

X

Γ13

Το ΕΔΠΤ βρίσκεται εκτός του Δικτύου NATURA 2000.

X

Γ14

Το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 διασχίζει το ΕΔΠΤ

X

Γ15

Η διαχείριση του ΕΔΠΤ γίνεται από την Επαρχιακή Διοίκηση
Λεμεσού

X

Γ16

Η διατήρηση του χαρακτήρα των χωριών της περιοχής
επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού

X

Γ17

Στην περιοχή του ΕΔΠΤ βρίσκονται τρία μοναστήρια

X

Γ18

Η διαχείριση του ΕΔΠΤ επιβάλλει περιορισμούς στην
ανάπτυξη των γειτονικών κοινοτήτων υποβαθμίζοντας την
τοπική οικονομία

Χ

Γ19

Ο πληθυσμός των χωριών του Τροόδους έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης της περιοχής

X

Γ20

Στο ΕΔΠΤ θηρεύονται μεταξύ άλλων και μεταναστευτικά
θηρεύσιμα είδη όπως μπεκάτσες και είδη τσίχλας

X

Γ21

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου Κύπρου βρίσκεται στον Καλοπαναγιώτη

Γ22

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Τμήματος
Δασών βρίσκεται κοντά στην Πλατεία Τροόδους

Γ23

Η Τράπεζα Σπερμάτων του Βοτανικού Κήπου Τροόδους έχει
δημιουργηθεί για προβολή δειγμάτων σπόρων προς τους
επισκέπτες

X

Γ24

Εντός του ΕΔΠΤ συναντούμε σχεδόν όλα τα είδη χλωρίδας
της Κύπρου

Χ

Γ25

Το σύμπλεγμα των πετρωμάτων που συναντούμε στο ΕΔΠΤ
είναι πολύ κοινό και απαντά σε πολλές περιοχές του κόσμου.

X

Γ26

Στο ΕΔΠΤ συναντώνται πληθυσμοί αγριόχοιρου και ελαφιού

X

Γ27

Μέσα στο πάρκο λειτουργούν 9 εκδρομικοί χώροι

X
X

X

Μέσα στο πάρκο λειτουργούν 10 κατασκηνωτικοί χώροι

X

Γ29

Υπάρχουν συνολικά 12 μονοπάτια εντός του ΕΔΠΤ

X

Γ30

Από τα 142 ενδημικά είδη και υποείδη φυτών της Κύπρου,
10 από αυτά συναντώνται μόνο στο Τρόοδος.

X

Γ31

Στο ΕΔΠΤ φωλιάζει ο σπάνιος Σπιζαετός γνωστός και ως
περδικοσιάχινο

X

Γ32

Ο Εκδρομικός χώρος «Μάντρα του Καμπιού» βρίσκεται στο
ΕΔΠΤ

X

Γ33

Το κυνήγι απαγορεύεται εντός του ΕΔΠΤ

Χ

Γ34

Ο Γύπας αναπαράγεται στο ΕΔΠΤ.

X

Γ35

Η εξόρυξη αμιάντου συνεχίζεται σε περιορισμένο βαθμό
στην περιοχή του μεταλλείου Αμίαντου

X

Γ36

Το ΓΕΩΠΑΡΚΟ Τροόδους δημιουργήθηκε για την ανάδειξη
της πλούσιας γεωργικής γης της ευρύτερης περιοχής του
Τροόδους

X

Γ37

Στο ΕΔΠΤ λόγω του ψύχους δεν υπάρχουν πεταλούδες

Χ

Γ38

Στα τρεχούμενα νερά των ποταμών του ΕΔΠΤ συναντούμε
τον κάβουρα του γλυκού νερού

Γ39

Το μονοπάτι «Καληδόνια» βρίσκεται περιμετρικά της
Χιονίστρας.

Γ40

Στο ΕΔΠΤ συναντούμε εκτεταμένα δάση Μαύρης Πεύκης.

Γ41

Αναφέρετε 1 ή 2 από τα πιο σημαντικά είδη και στοιχεία του ΕΔΠ Τροόδους

X
X
X

41.1. Χλωρίδα:

Α)

Β)

41.2. Πανίδα:

Α)

Β)

41.3. Οικότοπους:

Α)

Β)

41.4. Στοιχεία Πολιτιστικής
Κληρονομιάς:

Α)

Β)

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

Γ28

Δ. Ερωτήσεις για την ανάπτυξη του ΕΔΠΤ
Δ1. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ενημέρωση που σας παρέχεται σήμερα σχετικά με το
ΕΔΠ Τροόδους είναι επαρκής;
1. Εξαιρετικό

2. Πολύ καλό

3. Μέτριο

4. Κακό

5. Πολύ Κακό
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Δ2. Έχετε δει ή ακούσει για την εκστρατεία iLIFE-Troodos;
1. Ναι

2. Όχι

Δ3. Έχετε δει ή ακούσει το σλόγκαν του iLIFE-Troodos, είναι στη φύση μας;
1. Ναι

2. Όχι

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

Αν απαντήσουν ΟΧΙ στις πιο πάνω ερωτήσεις (δηλ. δεν γνωρίζουν, δεν είδαν τίποτα πουθενά για το
πρόγραμμα) τους δίνουμε μια σύντομη επεξήγηση τι είναι το ILIFE-TROODOS και προχωρούμε
παρακάτω.
Αν απαντήσουν ΝΑΙ

Δ3α. Αξιολογήστε από το 1-5 (1 δεν μου άρεσε καθόλου,5 μου άρεσε πάρα πολύ τα
ακόλουθα, 6. Δεν γνωρίζω)
Τηλεοπτικές διαφημίσεις
Ραδιοφωνικά σποτ
Παιδικά σποτς
Facebook page
Ιστοσελίδα ILIFE-TROODOS

Δ.4 Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι το πρόγραμμα iLIFE-TROODOS στο να γνωρίσει
το κοινό καλύτερα το Τρόοδος και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με το ΕΔΠΤ;

Δ5. Τι ενημερωτικό υλικό πιστεύετε ότι χρειάζονται περισσότερο οι επισκέπτες του
ΕΔΠΤ; (σημειώστε ότι ισχύει)

1. Αναβάθμιση του ΚΠΕ

4. Ενημερωτικές πινακίδες

2. Οθόνες αφής με
πληροφοριακό υλικό

3. Χάρτης με τα σημαντικότερα
σημεία ενδιαφέροντος
(αξιοθέατα)

5. Ενημερωτικά
φυλλάδια

Δ6. Προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε πως πρέπει να κινηθεί η ανάπτυξη για την
αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής;
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1. Υποδομές περιβαλλοντικής
ενημέρωσης και/ή εκπαίδευσης

2. Ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς

3. Αθλητικές
εγκαταστάσεις και
διοργανώσεις

4. Αξιοποίηση υφιστάμενων
κτιρίων για διαμονή

5. Αύξηση και βελτίωση των
υποδομών δασικής αναψυχής

6. Δημιουργία
Ξενοδοχείων και
ενιαίων αναπτύξεων

7. Αυστηρότερο καθεστώς
προστασίας

8. Κέντρα διασκέδασης

Άλλο (προσδιορίστε)

1. Ορειβασία/Αναρρίχηση

2. Ιππασία

3. Ποδηλασία

4. Κατασκήνωση

5. Οδήγηση εκτός δρόμου

6. Κυνήγι

7. Πτηνοπαρατήρηση

8. Άλλο (Προσδιορίστε)

(Birdwatching)

Δ8. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η ανάπτυξη του ΕΔΠ Τροόδους μπορεί να έχει οικονομικά
οφέλη για τις γειτνιάζουσες κοινότητες;
1.Πολύ Σημαντικό βαθμό

2.Αρκετά Σημαντικό βαθμό

3.Περιορισμένο βαθμό

Ε. Ερωτήσεις για το Δίκτυο NATURA 2000
Ε1. Γνωρίζετε το Δίκτυο NATURA 2000;
1. Ναι

2. Όχι

Ε2. Το Δίκτυο Natura 2000 μπορεί να συμβάλει:

4.Καθόλου

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

Δ7. Ποιες από τις πιο κάτω δραστηριότητες προτείνετε να αναπτυχθούν στην περιοχή;

1. Στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Στην απόλυτη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Στην ανάδειξη της περιοχής για οικολογικές δραστηριότητες.
4. Στην προώθηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης γης.
5. Στην ένταξη της περιοχής στον Ευρωπαϊκό χάρτη των περιοχών φυσικού
ενδιαφέροντος.
6. Δεν γνωρίζω
7. Δεν απαντώ
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Ε3. Θεωρείται ότι το Δίκτυο Νatura 2000 επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τα οικονομικά
συμφέροντα των ιδιοκτητών γης που εντάχθηκαν στο Δίκτυο;
1. Θετικά

2. Αρνητικά

3. Δεν γνωρίζω

4. Δεν απαντώ

Ε4. Θεωρείται ότι το Δίκτυο Natura 2000 επηρεάζει αρνητικά τα οικονομικά
συμφέροντα των ιδιοκτητών γης, επειδή:
1. Mειώνει τη χρηματική αξία της γης τους.
2. Απαγορεύει την αξιοποίηση του τεμαχίου για ιδιοκατοίκηση.

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

3. Καθορίζει περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, αποτρέποντας
οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του Δικτύου.
4. Όλα τα πιο παραπάνω
5. Άλλο
6. Δεν απαντώ

Ε5. Η τοπική κοινωνία της Κύπρου μπορεί να ωφεληθεί από το Δικτυο Νatura 2000.
1. Ναι

2. Όχι

3. Δεν γνωρίζω

4. Δεν απαντώ

Ε6. Ποιος από τους πιο κάτω ορισμούς είναι σωστός για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες;
1. Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχονται εντός φυσικών περιοχών
(πάρκων/δασών) όπως εστιατόρια, καφετέριες. χιονοδρομικά κέντρα,
αγροτουρισμός κτλ.
2. Οι συστημικές αλλαγές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και
επηρεάζουν τα οικοσυστήματα.
3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το φυσικό περιβάλλον στην ολότητα
του και ωφελούν τον άνθρωπο.
4. Δεν γνωρίζω
5. Δεν απαντώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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iLIFE-TROODOS
Οδηγός συζήτησης για ομαδικές συνεντεύξεις

Α. Δημογραφικά και εισαγωγικά στοιχεία
Καταγραφή δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων για δημιουργία προφίλ ομάδων.

Β. Ερωτήσεις για συζήτηση

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις είναι ημι-δομημένες. Οι ερωτήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το
ακροατήριο
1. Τι σημαίνει για εσάς το Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Τροόδους;
o Ποια η σημασία του;
o Ποια τα οφέλη του;
▪ Κατοίκους;
▪ Επισκέπτες (χρήση);
▪ Φυσικοί πόροι;
▪ Τι οφέλη πιστεύετε ότι μπορεί να έχει η ανάπτυξη του ΕΔΠ Τροόδους για
τις γειτνιάζουσες κοινότητες;
2. Πιστεύετε ότι αναγνωρίζεται η αξία του από τους Κύπριους;
3. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το ΕΔΠ Τροόδους;
4. Πιστεύετε ότι χρειάζονται δράσεις για προστασία του ΕΔΠ Τροόδους;
• Τι είδους
5. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ενημέρωση που παρέχεται σήμερα σχετικά με το ΕΔΠ
Τροόδους είναι επαρκής;
• Ποιος φορέας θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτό;
6. Τι ενημερωτικό υλικό πιστεύετε ότι χρειάζονται περισσότερο οι επισκέπτες του ΕΔΠ
Τροόδους;
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7. Έχετε ακούσει για το έργο iLIFE-TROODOS;
8. Έχετε δει/ακούσει ενημερωτικό υλικό από το iLIFE-TROODOS;
• Τηλεοπτικές διαφημίσεις

Ραδιοφωνικές διαφημίσεις
Online πηγές- sigma live/kathimerini.com
Περιοδικά
Εφημερίδες
Outdoor billboards
Ενημερωτικά φυλλάδια
Facebook page
Λεωφορεία
Web banners
Κινηματογραφικές αίθουσες (διαφημίσεις λίγο μεγαλύτερης διάρκειας)

9. Αν ναι, πώς αξιολογείτε το υλικό;
• Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί;
• Πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει την αξία του ΕΔΠ Τροόδους;
• Συνεισφέρει στο να εκτιμήσει το κοινό την αξία του ΕΔΠ Τροόδους;
o Αυξάνει τους επισκέπτες στο ΕΔΠ Τροόδους
• Τι σας αρέσει/δεν σας αρέσει σε αυτό;
• Τι θα αλλάζατε;
o Μηνύματα/κείμενο
o Εικόνες
10. Αν έχετε δει υλικό άλλαξε κάτι σε εσάς;
• Γνώμη
• Αναγνώριση αξίας ΕΔΠ Τροόδους
• Προβληματισμό

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις
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Δράση: εργαστήριο
Ακροατήριο: 25 παιδιά ηλικίας 9 χρονών από το Δημοτικό Σχολείο Βορόκλινης, Επαρχία Λάρνακας
Χρόνος: Μάιος 2019
Εργαλεία: επικοινωνιακή εκστρατεία iLIFE-TROODOS (τηλεοπτικές και διαφημίσεις έργου), storyboard
template
Η παρούσα δράση οργανώθηκε με πρωτοβουλία εκπαιδευτικού που συμμετείχε στην πρώτη σειρά
ομαδικών συνεντεύξεων για τους σκοπούς του έργου iLIFE-TROODOS και έγινε σε τρία στάδια.

Β. Σε δεύτερο στάδιο μέλος της ερευνητικής ομάδας του iLIFE-TROODOS από το Πανεπιστήμιο Frederick
επισκέφθηκε το σχολείο και μίλησε στα παιδιά για το πρόγραμμα iLIFE-TROODOS κάνοντας ταυτόχρονα
προβολή όλων των τηλεοπτικών σποτς και των έντυπων διαφημίσεων. Στα πλαίσια αυτά τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις, τις απόψεις και τον προβληματισμό τους για τα θέματα που
αναφέρονται στην επικοινωνιακή εκστρατεία και να συζητήσουν με τη συμμετοχή και της δασκάλας τους
για τη σημασία του ΕΔΠΤ.
Γ. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάστηκε στα παιδιά η διαδικασία δημιουργίας μιας τηλεοπτικής
διαφήμισης από το μέλος της ερευνητικής ομάδας του iLIFE-TROODOS από το Πανεπιστήμιο Frederick και
ζητήθηκε στα παιδιά να σκεφτούν και να αναπτύξουν τη δική τους διαφημιστική ιδέα. Κεντρικός
χαρακτήρας και της δικής τους εκστρατείας αναφέρθηκε ότι θα έπρεπε να είναι ο Δενδρής και το σλόγκαν
τους θα έπρεπε να εξακολουθεί να είναι το σλόγκαν του iLIFE-TROODOS. Στα παιδιά δόθηκε template για
τη δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου (story board) όπως φαίνεται και πιο κάτω.

Δεύτερη έκθεση από τις ετήσιες έρευνες και συνεντεύξεις

Α. Σε πρώτο στάδιο η εκπαιδευτικός μίλησε για τη σημασία της φύσης και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
του ΕΔΠΤ στα πλαίσια εκπαιδευτικής ενότητας για το περιβάλλον.
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