
Ο Δήμος Κομοτηνής βράβευσε τα δημοτικά σχολεία που πρώτευσαν στον Σχολικό Μαραθώνιο 

«Πάμε Ανακύκλωση» 
Στόχος μας η περ ιβαλλοντ ική ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών  

Τα βραβεία για τη συμμετοχή τους στον Σχολικό Μαραθώνιο «Πάμε Ανακύκλωση» που 

διοργάνωσε ο Δήμος Κομοτηνής παρέλαβαν το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, διευθυντές 

και εκπρόσωποι των 26 δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτότυπη 

περιβαλλοντική δράση. 

Ο Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τη 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.  

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε πως η φετινή συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, καθώς 

εντός μόνο τεσσάρων μηνών, τα δημοτικά σχολεία συνέλεξαν περισσότερα από 14.700 

κιλά κάνοντας διαλογή στην πηγή τριών ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, 

μπαταρίες). 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο δημαρχείο Κομοτηνής, όπου και πραγματοποιήθηκε η 

απονομή των επαίνων και των δώρων με όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Όλα τα 

σχολεία θα παραλάβουν έπαινο συμμετοχής, ενώ τα πρώτα σχολεία έλαβαν χρηστικά 

δώρα και δεντράκια για τις σχολικές τους μονάδες. 

Ο Δήμαρχος Κος Ιωάννης Γκαράνης, χαιρέτησε την προσπάθεια των μαθητών και 

σημείωσε πως οι στόχοι για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων 

γίνονται ολοένα και υψηλότεροι. Επιπλέον, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε το σύστημα 

ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ και το πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε 

Κουτί Μετράει» για την υποστήριξη τους στη βράβευση.  

Από την πλευρά της η ΑΦΗΣ συγχαίρει όλους τους μαθητές και τους φορείς που 

συμμετείχαν σε αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια. Είναι πολύ ενθαρρυντικό τα νέα 

παιδιά να ανταποκρίνονται στην ανακύκλωση και ιδιαίτερα σε αυτή των μπαταριών. Τα 

οφέλη είναι πολλαπλασιαστικά  για το περιβάλλον και την υγεία μας, καθώς η μπαταρία 

ανήκει στα επικίνδυνα απόβλητα. Συγχαρητήρια αξίζουν και στους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι συνέβαλλαν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών. Το βιώσιμο 

περιβάλλον χρήζει ενεργής συμμετοχής όλων στην ανακύκλωση. 

Επιπλέον, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος από το πρόγραμμα ανακύκλωσης 

αλουμινίου «Κάθε Κουτί Μετράει», Ειρήνη Τοπουζίδου “κάθε φορά που ανακυκλώνουμε 

ένα κουτάκι αλουμινίου εξοικονομούμε 95% ενέργεια σε σχέση με την πρωτογενή 

παραγωγή. Όμως, αυτό που μετράει πιο πολύ είναι ότι τα παιδιά υιοθετούν την 

ανακύκλωση ως συνήθεια. Μαθαίνουν, από το σχολείο, ότι μια μικρή πράξη της 

καθημερινότητας μας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για το περιβάλλον, αλλά και το 

μέλλον του πλανήτη μας.”  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ευαισθητοποίησης των πολιτών ξεκίνησε η δημοτική 

πλατφόρμα Followgreen, μέσω της οποίας οι πολίτες ενημερώνονται για την 

ανακύκλωση και λαμβάνουν πόντους επιβράβευσης. 

Η αποδοχή της καινοτόμου πρωτοβουλίας του Δήμου Κομοτηνής είναι πολύ μεγάλη, 

καθώς κατάφερε σε διάστημα 7 μηνών, να ξεπεράσει τα 1.450  ενεργά μέλη, ενώ και οι 

τοπικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου. Αυτή τη στιγμή 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα 30 επιχειρήσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 

περισσότερες από 250 αγορές με εξαργύρωση πόντων επιβράβευσης της πλατφόρμας. 

Δείτε στο infographic και στο βίντεο τα αποτελέσματα της βράβευσης. 

https://www.followgreen.gr/docs/infographickomotini.pdf
https://youtu.be/-fTGOEEu4qQ

