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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θερμή ευχαριστήρια επιστολή στο Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη 

Σταμούλη από τον Λυκειάρχη Νέας Ιωνίας 

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, το πρωϊ η Περιβαλλοντική Ομάδα 

μαθητών και μαθητριών του 1ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας με επικεφαλής τις 

Καθηγήτριες  Παπαδάτου Ασπασία και Πατσέλα Κατερίνα πραγματοποίησαν 

Καθαρισμό της παραλίας στη ΒΑΡΕΑ Μεγάρων αφού προηγουμένως επισκέφθηκαν 

το Δημαρχείο όπου τους υποδέχθηκε και τους ενημέρωσε για το Δήμο ο Δήμαρχος 

Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού,  

Παιδείας και κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Λένα Ρήγα και μετά τη δράση του 

καθαρισμού οι μαθητές και μαθήτριες και οι συνοδοί Καθηγητές μεταφέρθηκαν 

στον Υδροβιότοπο στο Βουρκάρι όπου ξεναγήθηκαν στην περιοχή κι ενημερώθηκαν 

για την σπουδαιότητα της χλωρίδας και της πανίδας. 

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Νέας Ιωνίας κ. Λαμπής Στυλιανός, έστειλε στον 

Δήμαρχο Μεγαρέων . Γρηγόρη Σταμούλη θερμή ευχαριστήρια επιστολή το κείμενο 

της οποίας αναφέρεται παρακάτω:  

« Αξιότιμε κ. Δήμαρχε  και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεγαρέων, εκ μέρους του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, Λαμπή Στυλιανού, 

των υπευθύνων της περιβαλλοντικής ομάδας Παπαδάτου Ασπασίας , Πατσέλα 

Κατερίνας και των παιδιών σας ευχαριστούμε για την σημαντική εμπειρία που 

αποκομίσαμε από τη δράση του Καθαρισμού της παραλίας της βαρέας. 

Η υποδοχή σας υπήρξε ζεστή και άμεση. Η ευγένειά σας συγκινητική. Η 

συμβολή σας στην εμπειρία των μαθητών αποτελεσματική και ουσιαστική. Οι 

μαθητές αντιλήφθηκαν ότι η προστασία του φυσικού κάλλους των παραλιών που 

βρίσκονται δίπλα στα σπίτια τους είναι αναγκαιότητα και όχι μόνο δε θα ρυπαίνουν 

οι ίδιοι με σακούλες ή πλαστικά αντικείμενα, αλλά και θα συνεχίσουν να 

αγωνίζονται ώστε αυτό να γίνει συνείδηση όσων περισσότερων συμπολιτών τους 

μπορούν. 



Τέλος ενδιαφέρουσα ήταν και η ξενάγηση που προσφέρατε στους μαθητές 

μας, αλλά και σε μας τους ίδιους, στον Υδροβιότοπο του Βουρκαρίου και τον 

ιστορικό χώρο της Αγίας τριάδας. 

Δεσμευόμαστε στις μελλοντικές περιβαλλοντικές δράσεις να 

συμπεριλάβουμε την περιοχή του Βουρκαρίου, να την κάνουμε γνωστή στα Σχολεία 

του Δήμου μας και να πραγματοποιήσουμε συντονισμένες επισκέψεις και δράσεις. 

Η Εμπειρία μας εμπεριστατωμένα θα διαβιβαστεί στο Κέντρο 

περιβαλλοντικών δράσεων της Β/θμιας Εκπαίδευσης με σκοπό να βρεί μιμητές και 

σε άλλα Σχολεία.» 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 

«Θέλω ειλικρινά να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να εξάρω την πρωτοβουλία 

της περιβαλλοντικής ομάδας των μαθητών και μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Νέας Ιωνίας,  

που προέβησαν στον καθαρισμό της παραλίας της Βαρέας την περασμένη 

εβδομάδα, να ευχαριστήσω  τον Λυκειάρχη κ. Λαμπή Στυλιανό,  να συγχαρώ τις 

Καθηγήτριες Παπαδάτου Ασπασία και Πατσέλα Κατερίνα, που επέλεξαν το Δήμο 

μας και μάλιστα την ωραία παραλία μας στη βαρέα και που συνόδεψαν την 

περιβαλλοντική ομάδα στην συγκεκριμένη δράση, η οποία είναι σημαντική και 

σπουδαία και αξίζει κάθε έπαινο και προφανώς είναι παράδειγμα προς μίμηση. 

Θα είναι μεγάλη η χαρά μας αν η πρωτοβουλία  αυτή αποτελέσει ευκαιρία 

και για άλλες δράσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές  μεταξύ των Σχολείων των δύο 

Δήμων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.»  
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