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Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2016 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΒΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΚΑΜΑ 

Η πρωτοβουλία στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην ιδιωτική χρηματοδότηση  

Αντικείμενο εξειδικευμένης έρευνας, από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με εξ ολοκλήρου 
ιδιωτική χρηματοδότηση, θα αποτελέσει το 
εντυπωσιακό Φαράγγι του Άβακα, που 
βρίσκεται εντός του κρατικού δάσους 
Πέγειας, στη Χερσόνησο Ακάμα. 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με 

τον κ. Γιαννάκη Χριστοδούλου, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της εταιρείας VITA 

CONSTRUCTIONS LTD, ο οποίος θα 

χρηματοδοτεί το όλο έργο, προχωρεί στην 

εκπόνηση ειδικής ειδικευμένης μελέτης με 

θέμα το «Φαράγγι του Άβακα». 

 

Η μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί από τη μεταπτυχιακή ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Βασιλική 

Αναστάση, υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κώστα Κορφιάτη, 

του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, θα καλύψει τα ακόλουθα σημεία: 

 Καταγραφή ολόκληρου το φαραγγιού με αναφορά σε όλα τα κύριά του σημεία 

 Χαρτογράφηση του φαραγγιού 

 Καταγραφή και αναφορά της βιοποικιλότητας η οποία υπάρχει στο φαράγγι 

 Ξενάγηση στο φαράγγι υπό μορφή εικονικής πραγματικότητας 
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 Πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο θα καλύπτει και τις τέσσερις εποχές του χρόνου 

 Σηματοδότηση του μονοπατιού σε συνεργασία με το Δασονομείο  

 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα δημιουργηθεί ειδική έκδοση, ενημερωτικού χαρακτήρα με θέμα του 

Φαράγγι του Άβακα. Η εν λόγω έκδοση θα περιλαμβάνει, επίσης, ξενάγηση υπό μορφή εικονικής 

πραγματικότητας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση θα δώσει 

στο κοινό περαιτέρω εμπεριστατωμένες 

πληροφορίες για το Φαράγγι, πολλές από τις 

οποίες θα απορρέουν από την ειδική μελέτη 

που θα διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου 

υπολογίζεται στους 12 μήνες.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευχαριστεί θερμά 

τον κ. Γιάννακη Χριστοδούλου, ο οποίος με 

γνώμονα την ευαισθησία του προς το 

περιβάλλον προχώρησε σε  ευγενή χορηγία, 

ύψους €30.000.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


