
 

  

 

 

IRIS PROJECT- 3 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΟΥ 

Η αγαπημένη μας Iris Goldsmith, κόρη του Ben Goldsmith, ενός εκ 

των Ιδρυτών του Cyclades Preservation Fund & του Conservation 

Collective,  έχασε τη ζωή της σε ένα τραγικό ατύχημα στο 

οικογενειακό της αγρόκτημα σε ηλικία μόλις 15 ετών, πριν δύο 

χρόνια, στις 8 Ιουλίου 2019. Η Iris είχε μια βαθιά σύνδεση με το 

φυσικό περιβάλλον, σεβασμό για όλα τα ζώα, και μια ιδιαίτερη 

αγάπη για τη θάλασσα. Ήταν και παραμένει πηγή έμπνευση για 

όλους τους συνομηλίκους τους, αλλά και για όλους εμάς! 

  

Τιμώντας την μνήμη της, δημιουργήσαμε το  'Iris Project' 

προσπαθώντας να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειες και άλλων 

νέων στις Κυκλάδες, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που επιθυμούν να 

βοηθήσουν ενεργά για την προστασία και αποκατάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος του τόπου τους. 

  

Η πρωτοβουλία Iris Project υλοποιείται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες-μέλη του Conservation 

Collective (διεθνές δίκτυο, μέλος του οποίου είναι και το Cyclades Preservation Fund) και 

ευθυγραμμίζεται με την αποστολή μας να υποστηρίζουμε τοπικούς περιβαλλοντικούς 'πρωταθλητές' 

που, με την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να  επιφέρουν μακροπρόθεσμη θετική αλλαγή στον 

τόπο τους και σε όλο τον κόσμο.   

  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείων των σχολικών μονάδων 

των Κυκλάδων, των οποίων οι κηδεμόνες είναι σύμφωνοι και οι οποίοι/ες επιθυμούν να 

δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας έως (3) τρία λεπτά για να αναδείξουν ένα περιβαλλοντικό θέμα 

που τους/τις προβληματίζει και αφορά στο νησί τους, αλλά και να αποτυπώσουν  ιδέες ή λύσεις που 

προτείνουν για αυτό, και που μπορούν να φέρουν την έμπνευση, κινητοποίηση, και αλλαγή! 

  

 Έναρξη – Λήξη Διαγωνισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής μέχρι τις  31 Απριλίου 

2021 συμπληρώνοντας αυτήν την φόρμα και στη συνέχεια να μας αποστείλουν το βίντεο έως τις 15 

Ιουνίου 2021 στο  email: ifigeneia@cycladespreservationfund.org  

  

 Συμμετοχή στο διαγωνισμό 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με μια μόνο συμμετοχή. 

   

Νικητές & Δώρα διαγωνισμού 

 Ο/ Η νικήτρια θα ανακοινωθεί από το Cyclades Preservation Fund στις 12 Ιουλίου 2021, και  θα 

κερδίσει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί από επαγγελματία filmmaker και μαζί να δημιουργήσουν μια 

ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στο νησί του/της, που θα εμπνεύσει ντόπιους και επισκέπτες να 

αναλάβουν δράση! 

  

  

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν αυτόματα εισιτήριο συμμετοχής και στον διεθνή Διαγωνισμό 

IRIS που διοργανώνεται από το Conservation Collective, με έπαθλο χρηματικής αξίας. Αναλυτικότερες 

πληροφορίες θα ανακοινωθούν από το Cyclades Preservation Fund μέσα στο 2021. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwP7GFmgS3cG-oZY0yUg40BODXT62eAS7H6gSa5C-XUVhxcw/viewform?usp=sf_link

