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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ : «Καθαρός Ασωπός-Από την ιδέα στην πράξη» 

Σξ παοόμ έδχρε ξ Δήμαουξπ Ωοχπξύ, Θχμάπ Ρξύρρηπ, ρςιπ 

εκδηλώρειπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςξμ δήμξ Σαμάγοαπ, με ατξομή ςημ 

παγκόρμια ήμεοα πεοιβάλλξμςξπ, ςημ Σοίςη 6 Ιξσμίξσ. 

Σημ σπέολαμποη ασςή γιξοςή ςίμηραμ με ςημ παοξσρία ςξσπ όλξι ξι 

κξοσταίξι πξλιςικξί και πξλιςειακξί παοάγξμςεπ ςηπ υώοαπ, εκδηλώμξμςαπ 

ςξ ποαγμαςικό εμδιατέοξμ ςξσπ για ςξ ποόβλημα ςξσ Αρχπξύ πξςαμξύ.  

Με ρύμθημα «Καθαοόπ Αρχπόπ-Από ςημ ιδέα ρςημ ποάνη», ξι 

εκδηλώρειπ πξσ διξογάμχρε η Πεοιτέοεια ςεοεάπ Ελλάδαπ και ξ Δήμξπ 

Σαμάγοαπ σπό ςημ αιγίδα ςηπ Ποξεδοίαπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ρςξ υημαςάοι, 

ςίμηραμ με ςημ  παοξσρία ςξσπ ξ Ποόεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ Ποξκόπηπ 

Πασλόπξσλξπ, ξ Οικξσμεμικόπ Παςοιάουηπ Βαοθξλξμαίξπ και ςξσ 

Αουιεπιρκόπξπ Αθημώμ και πάρηπ Ελλάδξπ Ιεοώμσμξπ. 

Σξ παοώμ έδχραμ επίρηπ ξ Αμαπληοχςήπ σπξσογόπ Πεοιβάλλξμςξπ 

και Εμέογειαπ Φάμελξπ χκοάςηπ, ξ στσπξσογόπ Δημξρίχμ Επεμδύρεχμ και 

ΕΠΑ, Αλένηπ Χαοίςρηπ, ξ αμαπληοχςήπ σπξσογόπ γεχογίαπ Ιχάμμηπ 

Σριοώμηπ, ξ Πεοιτεοειάουηπ ςεοεάπ Ελλάδαπ, Κώρςαπ Μπακξγιάμμηπ, 

πλήθξπ βξσλεσςώμ, δήμαουξι από όλεπ ςηπ πεοιξυέπ ςχμ γύοχ μξμώμ, 

πεοιτεοειακξί - δημξςικξί ρύμβξσλξι εκποόρχπξι τξοέχμ και κάςξικξι ςηπ 

πεοιξυήπ.  

Οι εκδηλώρειπ, πεοιλάμβαμαμ έμα ρύμξλξ πεοιβαλλξμςικώμ δοάρεχμ 

εμημέοχρηπ και ξμιλίεπ εκποξρώπχμ  από όλξσπ ςξσπ εμπλεκόμεμξσπ 

τξοείπ. 

 Ο Ποξκόπηπ Πασλόπξσλξπ, πξσ άμξινε ςξ γύοξ ςχμ ξμιλιώμ, έκαμε 

λόγξ για «μιαμ εναιοεςικά κοίριμη ρσγκσοία για ςξ πεοιβάλλξμ, ρε 

πλαμηςικό επίπεδξ. Και σπ’ ασςή ςημ έμμξια η τεςιμή επέςειξπ ςηπ ημέοαπ 

ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ποέπει μα μείμει χπ επέςειξπ βαθιάπ πεοίρκεφηπ». 

 

mailto:oropos.dimos@gmail.com
mailto:info@oropos.gov.gr


             

 

ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΤ 
ΛΕΩΥΟΡΟ ΦΑΛΚΟΤΣΙΟΤ 50 

Σ.Κ.19015 
ΩΡΩΠΟ 

ΣΗΛ. 22953-20303, 20306 
Fax: 22950-79115 

Email: oropos.dimos@gmail.com 
  info@oropos.gov.gr 

 
ςημ ρσμέυεια ξ Οικξσμεμικόπ Παςοιάουηπ, αματέοθηκε ρςα ρσμπόρια 

και ρςη μέοιμμα ςξσ Παςοιαουείξσ για ςημ ξικξλξγία και σπξγοάμμιρε πχπ 

«η πεοιβαλλξμςική κοίρη ςξσ Αρχπξύ δείυμει ςημ εσθύμη όλχμ μαπ και ςημ 

ανία ςηπ επιρςημξμικήπ έοεσμαπ» και πχπ  

«ξ τσρικόπ κόρμξπ όπχπ κι ξ άμθοχπξπ είμαι ςξσ Θεξύ. Όλα ςα μέοη 

ςηπ τύρεχπ είμαι αλληλέμδεςα και αλληλξεναοςώμεμα», εμώ έκαμε λόγξ για 

αμαγκαιόςηςα απξκαςάρςαρηπ ςξσ τσρικξύ πεοιβάλλξμςξπ και επίλσρη ςηπ 

κοίρηπ ςξσ Αρχπξύ. 

ςημ αουή ςηπ εκδήλχρηπ ξ Ποόεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ, ξ Παςοιάουηπ 

και ξ Αουιεπίρκξπξπ τύςεφαμ ρσμβξλικά έμα δέμςοξ ρςξμ ποξαύλιξ υώοξ 

ςξσ γηπέδξσ, εμώ ρςξ ςέλξπ ςηπ εκδήλχρηπ βοαβεύςηκαμ μαθηςέπ 

δημξςικώμ και γσμμαρίχμ για ςημ έκθερή ςξσπ ρυεςικά με ςξ πώπ βιώμξσμ ςξ 

ποόβλημα ρςημ καθημεοιμόςηςά ςξσπ, εμώ ξι εξοςαρςικέπ εκδηλώρειπ 

ξλξκληοώθηκαμ  με πεοιβαλλξμςικέπ δοάρειπ και φσυαγχγίαπ αλλά και 

ρσμασλία ςξσ Μίλςξσ Παρυαλίδη. 

 

 

Από ςξ γοατείξ Σύπξσ  

 

ςξσ Δήμξσ Ωοχπξύ 

 

 

mailto:oropos.dimos@gmail.com
mailto:info@oropos.gov.gr

