
  

 

9 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Δελτίο Τύπου: Διεξαγωγή συμμετοχικού διαλόγου με θέμα “Ενασχόληση των γυναικών και 
κοριτσιών με τα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού» 
 
Συμμετοχικός διάλογος με θέμα «Ενασχόληση των γυναικών και κοριτσιών με τα αθλήματα και 
δραστηριότητες βουνού” διοργανώθηκε από τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor, το Σάββατο 4 
Σεπτεμβρίου 2021 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο. Ο 
διάλογος εντάσσεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Erasmus+ έργου 
“Mountains are calling for YOUth” και αποτελεί τον 2ο σε σειρά διάλογο από τους τέσσερις του 
έργου. 
 
Εστιάζοντας στη χαμηλή συμμετοχή και ενασχόληση των γυναικών με τα αθλήματα και 
δραστηριότητες βουνού και στα μειωμένα επίπεδα συμμετοχικότητας των νέων στις δημοκρατικές 
διαδικασίες, ο διάλογος επεδίωξε την ενεργό συμμετοχή και εποικοδομητική αλληλεπίδραση νέων 
ηλικίας 13 – 35 σε ανοιχτό διάλογο με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων 
προκειμένου να προταθούν από κοινού μέτρα και εισηγήσεις για την ενθάρρυνση και υποστήριξη 
των γυναικών και κοριτσιών για ενασχόληση με τα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού και τη 
διευκόλυνση της προσβασιμότητάς τους σε αυτά. Το εργαλείο του διαρθρωμένου διαλόγου έδωσε 
τη μοναδική ευκαιρία στους νέους να συνομιλήσουν και να συναποφασίσουν με υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, να καταθέσουν τις απόψεις τους σε μία διαδικασία ανοικτού διαλόγου και να 
εισηγηθούν μέτρα και έργα που κατά τη γνώμη τους θα διευκολύνουν την ενασχόληση 
περισσότερων γυναικών και κοριτσιών στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού.   
 
Την αξιόλογη τους παρουσία και συμβολή στις εργασίες του διαλόγου έδωσαν, μεταξύ άλλων, o 
Λοΐζος Κωνσταντίνου, Βοηθός Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός Δασικής Περιφέρειας 
Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, η Τάνια Ματσούκα, Εκπαιδεύτρια Αναρρίχησης και 
ιδρύτρια του Climb Mediterranean,  ο Γιώργος Ανδρέου, Τεχνικός Σύμβουλος Ορειβασίας και 
Εκπαιδευτής Αναρρίχησης της ΚΟΜΟΑΑΠ, ο Κυριάκος Κεφάλας, Εκπαιδευτικός στο ΚΠΕ Καβο 
Γκρέκο, η Φλώρα Χατζιηωνάννου, Εκπαιδεύτρια αγωνιστικής αναρρίχησης της ΚΟΜΟΑΑΠ και η 
Θεοδοσία Χατζιηλόη, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λευκωσίας, 
δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, λειτουργοί οργανώσεων νεολαίας, αθλητές και νέοι από όλη την 
Κύπρο.  
 
Αρχικά, νέοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζήτησαν, ανέλυσαν και παρουσίασαν τους 
παράγοντες και τους λόγους που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή και ενασχόληση των γυναικών και 
κοριτσιών  με τα αθλήματα και δραστηριότητες του βουνού. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες 
εισηγήθηκαν μία σειρά από 49 προτάσεις που σχετίζονται με το οικονομικό, εκπαιδευτικό, 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο έχοντας ως απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση 
των γυναικών και κοριτσιών για συμμετοχή τους στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού. 
Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες προτάσεις σύμφωνα με την τελική κατάταξη  της ψηφοφορίας 
είναι οι ακόλουθες:  

1) Δημιουργία αθλητικού χωριού για παιδιά και νέους το οποίο θα προσφέρει δημιουργικές 
δραστηριότητες για τα παιδιά όσο οι γονείς τους θα ασχολούνται με άλλες αθλητικές 
δραστηριότητες (π.χ. αναρρίχηση). 



  

 

2) Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γνωριμίας με τα αθλήματα βουνού στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη συμμετοχή τόσο αγοριών όσο και 
κοριτσιών. 

3) Σχέδια επιχορήγησης Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας με σκοπό την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών με θέμα τα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού.  

4) Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών στις ορεινές περιοχές και δημιουργία νέων, όπως 
κατασκηνωτικών χώρων και ενοικιαζόμενων καταλυμάτων  

5) Διάθεση κονδυλίου σε ομίλους και οργανισμούς για διοργάνωση αθλητικών 
δραστηριοτήτων στο βουνό για μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια του μήνα της γυναίκας με 
τη συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών 

6) Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για ανάπτυξη διαφημιστικών εκστρατειών 
με σκοπό την προβολή των γυναικών σε αθλήματα και δραστηριότητες του βουνού. 

 
Οι  θεματικές ενότητες των δύο επόμενων διαλόγων του έργου «Mountains are calling for YOUth” 
αφορούν την καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς ενασχόλησης των νέων με τις δραστηριότητες 
και αθλήματα βουνού και τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών που διέπουν τους αθλητές και 
οδηγούς βουνού - πρότυπα, στον χώρο των αθλημάτων του βουνού. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 
καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας καθίσταται υψίστης σημασίας για την 
προστασία και τον σεβασμό του ορεινού φυσικού περιβάλλοντος και γι αυτό τον λόγο αποτελεί 
θεματική όλων των διαλόγων του έργου. Κύριο αποτέλεσμα των συμμετοχικών διαλόγων, 
αποτελεί η ανάπτυξη Εγγράφου Πολιτικής το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί ως χάρτης 
εισηγήσεων στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
 
Μεγάλος χορηγός του διαλόγου ήταν η εταιρεία Mountain Sports & Rescue CY με υποστηρικτές 
την Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού 
(ΚΟΜΟΑΑΠ) και το Τμήμα Δασών.  
 
 

 

 

    

 

 

 



  

 

 


