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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργάνωσε για 18η χρονιά τη δράση 

«Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργάνωσε για 18η συνεχή χρονιά τη δράση «Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο» στον Ασπρόπυργο, στην Κυλλήνη Ηλείας και στην Κέρκυρα  με τη συμμετοχή 
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χορηγών και εθελοντών.  
Φέτος, για πρώτη φορά, έγινε αδελφοποίηση των τριών δράσεων όπου οι περίπου 170 
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, συμμετείχαν όχι μόνο στον καθαρισμό των παραλιών 
αλλά και σε μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
πολιτισμού με τίτλο «Να σου πω μια ιστορία για μια παραλία;».  
  
Τα βιωματικά εργαστήρια περιλάμβαναν: διαδραστική αφήγηση παραμυθιού, υιοθέτηση 
παρτεριού και κατασκευή Φάρου, επίδειξη λειτουργίας πυροσβεστικού οχήματος και 
εξοπλισμού, ενημέρωση για τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση πνιγμού, ζωγραφική σε 
καμβά, κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά κ.α  Η δράση έκλεισε με την ανταλλαγή πλούσιου 
ιστορικού και φωτογραφικού μεταξύ των σχολείων  και μια υπόσχεση όχι μόνο  για την 
προστασία του τοπικού φυσικού πλούτου αλλά  και  μιας πιθανής ανταλλαγής 
επισκέψεων  των μαθητών.  
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στέλνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς για τον ενθουσιασμό που επέδειξαν και τη συνεργασία. Στη δράση 
συμμετείχαν τα παρακάτω σχολεία: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, το Δημοτικό Σχολείο 
Κάτω Παναγιάς Κυλλήνης καθώς και τα Δημοτικά σχολεία Αχαράβης και Αλεπούς, Κέρκυρας.  
  
Για τη δράση στην Κυλλήνη που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» ευχαριστεί: τους εκπαιδευτικούς του σχολείου  Κάτω Παναγιάς, την  Ταβέρνα «Το 
Λιμανάκι του Τσαμπά» στην παραλία Κυλλήνης, το beach bar του κυρίου Νίκου Πίττα στην 
παραλία Κυλλήνης, τον Φούρνο Σπυρόπουλου στα Λεχαινά, το Μίνι μάρκετ Μαρίας Τσαμπά 
στην Κάτω Παναγιά και το Sconto market του κυρίου Δούλου στην Αμαλιάδα.  
  
Για τη δράση στον Ασπρόπυργο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» ευχαριστεί: τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και την 



Υπεύθυνη Π.Ε κα Αλεξάνδρα Τσίγκου για την πολύτιμη συνεργασία, τον Δήμο 
Ασπροπύργου, τον κ. Παναγιώτη Μπουραντά, τους γονείς και εκπαιδευτικούς του 1ου 
Δ.Σ  Ασπροπύργου, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου και την ταβέρνα «Ο 
Λευτέρης».  
  
Για τη δράση στην Κέρκυρα που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» ευχαριστεί:  την Υπεύθυνη Πρωτοβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κέρκυρας  κ Γεοργοτά Σωτηρία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας (Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Θυναλλίων), την ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης) Κέρκυρας και την εταιρεία 
Πηγές Κωστηλάτα Άρτας.  
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