
 

 

Ασπρόπυργος, 13/03/2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εκατοντάδες παιδιά και χαμόγελα στις εκδηλώσεις της Re-Battery AE για την 

απονομή βραβείων και την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Ρι-

Μπαταρούλης» στις 05/03/2017, στην Ελευσίνα 

 

Στο κατάμεστο από παιδιά και γονείς θέατρο, όπου ο Δήμος Ελευσίνας 

διοργανώνει τα Αισχύλεια, στις παλιές εγκαταστάσεις του Ελαιουργείου 

ΒΟΤΡΥΣ, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης, η Re-Battery AE την 

Κυριακή στις 05/03 ολοκλήρωσε τις πολιτιστικές και παιδαγωγικές δράσεις της 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την τρέχουσα σχολική χρονιά και άνοιξε 

τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σύστημα στις σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της ελληνικής επικράτειας. 

Ειδικότερα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κεφιού και χαράς, με εκατοντάδες 

παιδάκια να ζωγραφίζουν τον «Ρι-Μπαταρούλη», το νέο ήρωα του ομώνυμου 

παραμυθιού και να «εκπαιδεύονται» στην ανακύκλωση της μπαταρίας, έγινε η 

πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Ρι-Μπαταρούλης και η Μάχη με το 

Μολυβδένιο Στρατό» που συμπαρέσυρε γονείς και παιδιά σε ένα όμορφο, 

τρυφερό και χαρούμενο συμμετοχικό θεατρικό παιχνίδι με την βοήθεια της 

εκπαιδευτικής θεατρικής ομάδας «εν οδώ». 

Ακολούθησε η βράβευση (απονομή χρηματικού βραβείου και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού) των σχολικών μονάδων α) 8ο Γυμνάσιο Λάρισας β) Πειραματικό 

ΓΕΛ Πατρών γ) 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου  που πρώτευσαν με την σειρά που 

καταγράφεται, στον Πανελλήνιο Εικαστικό Διαγωνισμό Ιδεών για την 

Ανακύκλωση Συσσωρευτών που ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 56   

σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ο κ. Δ. Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του ΕΟΑΝ που εκπροσώπησε τον 

Οργανισμό και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην παρέμβαση 

του κατά την απονομή των βραβείων συνεχάρη την Re-Battery για την 

εύστοχη πρωτοβουλία της και απευθυνόμενος στα παιδιά αλλά και στους 

γονείς ζήτησε την ενεργοποίηση όλων μας για την προστασία του 

περιβάλλοντος από το επικίνδυνο απόβλητο του μολύβδου.    

Η κα Σοφία Χούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Re-Battery αναφέρθηκε στις 

πτυχές και τις δράσεις των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης που υλοποιεί το 

Σύστημα. Απέδωσε ξεχωριστή τιμή και ευχαριστία στο Δήμο Ελευσίνας και το 

Δήμαρχο, κ. Γ. Τσουκαλά για την αμέριστη στήριξη τους στις προσπάθειες του 

Συστήματος. Ευχαρίστησε τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο 



 

 

Διαγωνισμό και τα στελέχη της εκπαίδευσης που στήριξαν και παρευρέθηκαν 

στην εκδήλωση, κ.κ. Παναγιώτη Σπύρου, Διευθυντή Σπουδών και Αλεξάνδρα 

Τσίγκου, Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώ δεν παρέλειψε να 

αναφερθεί στους χορηγούς της εκδήλωσης Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, Linde Hellas 

Ltd, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ καθώς και στο ΣΕΔ ΑΦΗΣ ΑΕ που συμμετείχε στην 

εκδήλωση. Τέλος απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους γονείς και μικρούς 

μαθητές, τους ευχαρίστησε για την αθρόα προσέλευση και συμμετοχή τους 

που βοηθούσης και της ηλιόλουστης μέρας συνέβαλαν στο να γίνει η 

εκδήλωση της Re-Battery, ένα όμορφο, χαρούμενο, ζωγραφικό και θεατρικό 

πανηγύρι, ύμνος των παιδιών στην ανακύκλωση και την περιβαλλοντική 

προστασία. 

Το όμορφο Κυριακάτικο πρωινό τελείωσε με τα παιδιά να παραλαμβάνουν και 

να ζωγραφίζουν, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη παιδικές μουσικές, υπό την 

καθοδήγηση εθελοντών εκπαιδευτών, το ομώνυμο παραμύθι που γράφτηκε 

για αυτό το σκοπό και αποτελεί το νέο επιτυχημένο διδακτικό παραμύθι της 

σειράς «Οι Φύλακες της Φύσης» του Καθηγητή Περιβάλλοντος, Δρ. Αντώνη 

Γάκη.  Το παραμύθι «Ο Ρι-Μπαταρούλης και η Μάχη με το Μολυβδένιο 

Στρατό» είναι αφιερωμένο και θα διανέμεται δωρεάν από τη Re-Battery, στα 

παιδιά των δημοτικών σχολειών που θα μετάσχουν στις θεατρικές εκδηλώσεις 

που θα ακολουθήσουν σε σχολεία της χώρας.  

 

 

  

Από το γραφείο τύπου της Re-Battery AE 


