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Εορτασµοί για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2014 σε µια πολυπολιτισµική 
Κύπρο! 
 
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2014, που καθιερώθηκε από τον 
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και τιµάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, η ΑΚΤΗ Κέντρο 
Μελετών και Έρευνας, σε συνεργασία µε το ΙΗ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη 
Λεµεσό, διοργάνωσαν περιβαλλοντική εκδήλωση για την εξοικονόµηση του νερού µε 
επίκεντρο τα παιδία.  
 
Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τρίτη, 3 Ιουνίου στον χώρο του σχολείου στη Λεµεσό. Της 
εκδήλωσης είχε προηγηθεί ενδοσχολικός διαγωνισµός ζωγραφικής µε θέµα την 
εξοικονόµηση του νερού. Τη µέρα της εκδήλωσης τα τρία καλύτερα σχέδια 
αποτυπώθηκαν από καλλιτέχνες, ειδικούς σε γκράφιτι, στον τοίχο του σχολείου 
βοηθώντας τα παιδιά να οµορφύνουν ακόµα περισσότερο το πολυπολιτισµικό σχολείο 
τους. Το ΙΗ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λεµεσού ανήκει στη οµάδα των ΖΕΠ 
(Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας). Ο πληθυσµός του σχολείου αποτελείται από 
παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων. Πιο συγκεκριµένα το 30% είναι Ελληνοκύπριοι, ένα 40% 
των παιδιών είναι Τουρκόφωνοι Ροµά και ένα άλλο 30% κατάγονται από άλλες χώρες 
όπως Βουλγαρία, Ρουµανία, Συρία.  
 
Στην εκδήλωση, εκτός από τη βράβευση των νικητών του διαγωνισµού, 
πραγµατοποιήθηκαν  εκπαιδευτικές δράσεις µε θέµα το νερό και δόθηκαν στα παιδιά 
παραµύθια µε θέµα το περιβάλλον και την µετανάστευση. Όπως ανάφερε και η κα Νάσια 
∆ιονυσίου εκ µέρους της Αρχής κατά των ∆ιακρίσεων, η οποία προσφώνησε την 
εκδήλωση «∆εν πειράζει να είσαι διαφορετικός! Όλοι είµαστε διαφορετικοί…». Η 
εκδήλωση έφερε τα παιδιά του σχολείο ακόµα πιο κοντά χρησιµοποιώντας το 
περιβάλλον ως εργαλείο για αλληλεπίδραση, διάλογο και ενεργό συµµετοχή τους σε 
κοινές αξίες και στόχους. 
 
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο “INTERACT: Κοινωνική ένταξη 
µέσα από περιβαλλοντικές δράσεις” , που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και θα 
ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2015. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία µε τον Ιταλικό 
οργανισµό GSI Italia και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του 
Προγράµµατος ‘Europe for Citizens’. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών και παράλληλα στην υποστήριξη του 
διαπολιτισµικού διαλόγου και της ανεκτικότητας µεταξύ ντόπιων και µεταναστών στην 
Κύπρο και την Ιταλία αντίστοιχα, εστιάζοντας στη συµµετοχή των γυναικών και των 
νέων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο INTERACT επικοινωνήστε στο 

akti@akti.org.cy ή στην ιστοσελίδα www.akti.org.cy  

 

ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας  


