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Για τα Παιδιά μας 
         και για την Φύση 
               είναι η Γνώση η μόνη λύση!

O Δήμος Ασπροπύργου και η Re-Battery, Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου 
οξέος εκπαιδεύουν τους μικρούς μαθητές στην ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου.
Την Δευτέρα 5 Μαρτίου οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου παρακολούθησαν δω-
ρεάν στο θέατρο Γαλαξίας την θεατρική παράσταση «Ο Ρι-Μπαταρούλης και η Μάχη με τον 
Μολυβδένιο Στρατό». Οι μαθητές ταξίδεψαν στον κόσμο της ανακύκλωσης 
των μπαταριών μολύβδου και είπαν όλοι μαζί τον όρκο του παραμυθιού:

Ορκίζομαι να αγαπάω τη ζωή, τους συνανθρώπους και τη Φύση
Να προστατεύω το παγκόσμιο σπίτι μας 
Και να ενημερώνω τους συνανθρώπους μου 
Και όταν αποκτήσω και εγώ δικό μου όχημα, σαν ενηλικιωθώ 
Να ανακυκλώνω πάντα στον Ρι-Μπαταρούλη και στους συμμάχους του όλες τις 
μπαταρίες!

Ακολούθησε χαρούμενο συμμετοχικό θεατρικό παιχνίδι από την εκπαιδευτική 
θεατρική ομάδα «εν οδώ» και η εκδήλωση τελείωσε με τα παιδία να παραλαμ-
βάνουν δωρεάν το ομώνυμο παραμύθι. 
Η θεατρική παράσταση στον Ασπρόπυργο έγινε στα πλαίσια εκδηλώσεων πολιτι-
σμού που διοργάνωσε η Re-Βattery από τη Κρήτη ως τον Έβρο και εισέπραξε τη 
ξεχωριστή αγάπη των παιδιών και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σ’ αυτές 
με το ακριτικό Αγαθονήσι να «κλέβει» τη παράσταση της ευαισθησίας και της ευ-
γνωμοσύνης προς το Σύστημα, με το τρυφερό και εξόχως διδακτικό ποιηματάκι 
που έστειλε.
Παρόμοιες εκδηλώσεις μπορούν να οργανωθούν από την Re-Βattery και για άλλα 
σχολεία για την ολοκλήρωση της δράσης και του προγράμματος που γνωστοποίησε 
το Σύστημα στον Δήμο Ασπροπύργου, ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, για 
να τιμήσει τα παιδιά και τη τοπική κοινωνία, διακριτά και ξεχωριστά. 


