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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Με μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η 1η Γιορτή Ανακύκλωσης στο Άστρος 

Κυνουρίας 

Την Κυριακή στις 18/11/2012 το ενδιαφέρον των κατοίκων του Άστρους Κυνουρίας μεταφέρθηκε στο 

περιβαλλοντικό ζήτημα των απορριμμάτων και σε πρακτικές επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων 

υλικών. Αξιοσημείωτη ήταν η μαζική προσέλευση των μικρών μας φίλων στη Γιορτή της Ανακύκλωσης που 

διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άστρους και τον 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για 

υιοθέτηση συλλογικής οικολογικής στάσης στο περιβαλλοντικό πρόβλημα των απορριμμάτων ήταν 

εξαιρετικό.  

Η Γιορτή είχε ως στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης, αλλά και 

να αναδείξει την αναγκαιότητα να γίνει η ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια όλων με τρόπο δημιουργικό 

και διαδραστικό. Πολλή ζωγραφική και κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά με την καθοδήγηση των 

ανθρώπων του Εικαστικού Εργαστηρίου στον ειδικό χώρο που είχε παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό, 

έδωσαν «ζωή» σε πολλά άχρηστα υλικά.  Παιχνίδια ανακύκλωσης στο διαδίκτυο, παιχνίδια στον αύλειο χώρο 

της αίθουσας άλλα και βίντεο προβολές με παραμύθια, τραγούδια και ιστορίες γύρω από το θέμα της 

ανακύκλωσης έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Γιορτής. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

ανακυκλωμένες κατασκευές μέσα από μια σειρά ευφυών χειροποίητων ανακυκλώσιμων κατασκευών και να 

λάβουν μέρος σε λαχειοφόρο αγορά κερδίζοντας πολλά δώρα.  

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και έχουν ως στόχο να πληροφορούν τους 

πολίτες για τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που επιτυγχάνονται με τη δική τους ενεργητική 

συνεισφορά. Με την εκτίμηση πως η Γιορτή της Ανακύκλωσης συνεισέφερε πολλά σε όλους, ευελπιστούμε 

στη μελλοντική διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 

1ου 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Άστρους ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη Γιορτή της 

Ανακύκλωσης και υποστήριξαν τη διοργάνωσή της.  
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Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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