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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Γιορτινή και χαρούμενη η 17η Μαΐου στον Δήμο Θηβαίων, όπου, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με μεγάλη συμμετοχή των σχολείων 

 
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Θηβαίων, την 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) & τη συμμετοχή Δημοτικών, 
Γυμνασίων και Λυκείων της Θήβας, πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία, την Τρίτη 
17 Μαΐου 2022, στην πόλη της Θήβας, στο πλαίσιο του επικείμενου (στις 5 Ιουνίου) 
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Δράσεις 
Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος, προώθησης των δράσεων κυκλικής οικονομίας, διαλογής στην 
πηγή και κάθε άλλης πρακτικής φιλικής προς το περιβάλλον.  

Ο πεζόδρομος και η κεντρική πλατεία της Θήβας, πλημμύρισαν με μαθητές 
Δημοτικών σχολείων, οι οποίοι γνώρισαν την αξία της ανακύκλωσης και έμαθαν με 
βιωματικό τρόπο πρακτικές συμβουλές για τη διαδικασία, μέσα από το «Λούνα Παρκ 
της Ανακύκλωσης» το οποίο περιλαμβάνει διάφορα διαδραστικά παιχνίδια (φιδάκι, 
στόχος, μπάσκετ, ψάρεμα, bowling κλπ.). Παράλληλα, οι μαθητές των Γυμνασίων & 
των Λυκείων διασκέδασαν με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο, 
μέσω της jazz συναυλίας του μουσικού συγκροτήματος «Voyage Jazz Group» του κου 
Αλέξανδρου Χρηστίδη, μεταμορφώνοντας ανακυκλώσιμες συσκευασίες σε 
αυτοσχέδια μουσικά όργανα και σε παιχνίδια .  

Επιπλέον, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με πρακτικές συμβουλές για την 
ανακύκλωση ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα για 
την προστασία του περιβάλλοντος από τους πολίτες και ειδικά από τους μαθητές οι 
οποίοι αποτελούν τους «μελλοντικούς πολίτες». Βασικός στόχος είναι η συνάντηση 
αυτή να αποτελέσει το έναυσμα ώστε ο καθένας μας να συνειδητοποιήσει την 
περιβαλλοντική του ευθύνη προχωρώντας σε καθημερινές δράσεις και πρακτικές 
φιλικές προς το περιβάλλον και να μεταδώσει τα οφέλη της ανακύκλωσης στους 
οικείους του. 

Παρών και συνδιοργανωτής στην εκδήλωση και ο Δήμος Θηβαίων, με την 
παρουσία του Δημάρχου κ. Γιώργου Αναστασίου και εκπροσώπων της Δημοτικής 
Αρχής του Δήμου. «Χαρούμενος και ικανοποιημένος» δήλωσε ο κ. Αναστασίου 
«τόσο ως Δήμαρχος Θηβαίων, όσο και ως Αντιπρόεδρος του ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας», εκφράζοντας «αφενός την πεποίθηση πως τέτοιου είδους δράσεις 

http://www.fodsaste.gr/


2 
 

δυναμώνουν τη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση και αφετέρου τη 
βούληση να είναι για τον Δήμο Θηβαίων η κάθε μέρα, μέρα περιβάλλοντος». 

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα συνεχίσει να ενισχύει τις πρωτοβουλίες για 
περιβαλλοντικές δράσεις με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των  πολιτών 
και ιδιαίτερα των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. 
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