
   

   Ο ∆ήµος Λακατάµιας  

      σε συνεργασία µε τα Σχολεία της Λακατάµιας  

  διοργανώνουν το  
 

      4ο Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάµιας, 
 

στο Γραµµικό Πάρκο Πεδιαίου  

(δίπλα από το γήπεδο του ΘΟΙ Λακατάµιας),  

την  Κυριακή 27 Μαΐου 2012,  

από τις 6:00 µ.µ. µέχρι τις 8:00 µ.µ. 
 

Προσκαλείστε όλοι για ένα Κυριακάτικο απογευµατινό  
περίπατο στον κόσµο της οικολογίας.  

 Στην εκδήλωση συµµετέχουν  επίσης: 

το Τµήµα ∆ασών, η Green Dot,  

το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων,             

το Frederick University, η Υπηρεσία Ενέργειας, 

ο Ανάκυκλος Περιβαλλοντική, 

το Γραφείο Ενέργειας Κυπρίων Πολιτών, 

 το Κέντρο Μελετών και Έρευνας «ΑΚΤΗ»,  

η Οικολογική Κίνηση Κύπρου και οι  

Μικροί Εθελοντές. 

«Έχω ΛΟΓΟ στο περιβάλλον που ΖΩ» 

 4ο
  Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάµιας Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάµιας  

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του  

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών  Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλή Αλετράρη 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

  ΕΝΑ Ανακυκλώσιµο    

Υλικό. (π.χ. τη 

χθεσινή σας εφηµερίδα,  

ένα τενεκεδάκι,               

µια µπαταρία 

 κ.τ.λ.)  

• Ενηµερωθείτε γύρω από θέµατα οικολογίας µέσα από τις εργασίες, τις ζωγραφιές και τις 

  κατασκευές που θα παρουσιάσουν τα οικολογικά σχολεία. 

• Πάρτε ιδέες για το πώς µπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ασχοληθείτε µε κατασκευές στη δηµιουργική γωνιά. 

• ∆ιασκεδάστε λαµβάνοντας µέρος στο Κυνήγι Θησαυρού Γνώσεων, και σε άλλες        

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Χορηγοί:  



∆ραστηριότητες:∆ραστηριότητες:  

4ο Οικολογικό Φεστιβάλ  Οικολογικό Φεστιβάλ   

ΛακατάµιαςΛακατάµιας  
«Έχω ΛΟΓΟ  

στο περιβάλλον  

που ΖΩ» 

 

• Ζωγραφίστε σε βότσαλα της θάλασσας και σε πανό ! 

 

• Λάβετε µέρος στο κυνήγι θησαυρού γνώσεων και κερδίστε δωράκια οικολογικού          

χαρακτήρα ! 

 

• H Υπηρεσία Πρασίνου του ∆ήµου µας, θα σας δώσει χρήσιµες συµβουλές για 

να δηµιουργήσετε ένα Βοτανόκηπο στο σπίτι σας ! 

 

• Το  Κέντρο  Μελετών  και  Έρευνας  «ΑΚΤΗ»,  θα  παρουσιάσει  το  έργο 

«Τηγανοκίνηση».  Θα σας µάθουν πως µετατρέπονται τα τηγανέλαιά σας σε 

καύσιµα (Βιοντίζελ), µέσω µιας απλής διαδικασίας ! 

 

• Φέρτε την παλιά σας φανέλα, και οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Frederick θα 

σας τη µετατρέψουν σε µιαν υπέροχη τσαντούλα. Λάβετε επίσης µέρος σε                   

διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια που ετοίµασαν ειδικά για σάς οι καθηγητές του 

Πανεπιστηµίου, και «αλλάξτε» µορφή κάνοντας ζωγραφική προσώπου µε βιο-

λογικά χρώµατα !  

 

• Οι φίλοι µας, από τον Ανάκυκλο Περιβαλλοντική, θα σας µάθουν πώς να  

φτιάξετε τις δικές σας µαριονέττες από παλιές κάλτσες ! 

 

• Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας, θα σας      

ενηµερώσει για τους τρόπους χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 

για τους τρόπους Εξοικονόµησης Ενέργειας !  

 

• Οι Μικροί Εθελοντές, θα συµµετέχουν στην εκδήλωση προβάλλοντας, όχι    

µόνο, την περιβαλλοντική τους δράση, αλλά και  τις υπέροχες κατασκευές 

τους . 

 


