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Εκατοντάδες νέα δέντρα
στη λίμνη του Ωραιοκάστρου
με τη δύναμη του εθελοντισμού
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου: 
Παναγιώτης Ισχνόπουλος

Εκατοντάδες νέα δέντρα κοσμούν πλέον την
περιοχή της λίμνης του Ωραιοκάστρου. Το ήδη
πανέμορφο τοπίο πρασίνισε ακόμη
περισσότερο, χάρη στη μαζική συμμετοχή
δεκάδων εθελοντών στην εκστρατεία
δενδροφύτευσης, την οποία οργάνωσαν η
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ο
Σύλλογος Εθελοντών για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής στο Ωραιόκαστρο.
Η εκστρατεία, η οποία και έφερε τον γενικό τίτλο
«Δενδροφυτεύουμε όλοι μαζί στη λίμνη
Ωραιοκάστρου» οργανώθηκε με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας.
Με σύμμαχό τους τον καλό καιρό δεκάδες πολίτες και
εκπρόσωποι φορέων της πόλης φύτεψαν εκατοντάδες νέα
δέντρα, μεταξύ των οποίων ακακίες και κερλετόριες.
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Πρωτομαγιά 
στο μαγευτικό 
φράγμα

Με τις καλύτερες εντυπώσεις
για την τεράστια περιβαλλοντι-
κή αναβάθμιση που συντελέ-
στηκε στον χώρο της λίμνης -
φράγματος Ωραιοκάστρου έμει-
ναν οι εκατοντάδες κάτοικοι της
πόλης, αλλά και οι επισκέπτες
από γειτονικούς Δήμους, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν αυτή τη μαγευτική
περιοχή, στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης που οργανώθηκε για τον
εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Τη
γιορτή οργάνωσαν ο Δήμος
Ωραιοκάστρου και η Αντιδημαρ-

χία Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό.
Από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα εκατοντάδες κάτοικοι του Ωραιοκά-
στρου, αλλά και πολίτες από όμορους Δήμους επισκέπτονταν τον χώρο της λί-
μνης, διασκεδάζοντας με το πλούσιο πρόγραμμα που πλαισίωνε την εκδήλω-
ση. Αυτή η πρώτη γνωριμία τους με το υπέροχο τοπίο στάθηκε αρκετή, ώστε
η περιοχή της λίμνης να αποτελεί πια έναν από τους πλέον αγαπημένους προ-
ορισμούς για τις μικρές αποδράσεις τους.



Οι μικροί μαθητές θέτουν το παράδειγμα
σε θέματα σεβασμού προς το περιβάλλον
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου: Παναγιώτης Ισχνόπουλος
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Ωραιοκάστρου γνωστοποιεί στο κοινό ότι ξεκίνησε η
αντιπυρική περίοδος. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκστρατείες
προστασίας των δασών που πραγματοποιούνται σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Ωραιόκαστρο
μπορούν να απευθύνονται:
>> Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Παναγιώτη Ισχνόπουλο, στο τηλέφωνο 6978 99.48.34
>> Στην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Ήβη
Κόκκινου, στο τηλέφωνο 6978 99.48.35

Ένα παράδειγμα υψηλών προδιαγραφών σε
θέματα οικολογικής ευαισθησίας και σεβασμού
προς το περιβάλλον θέτουν οι μαθητές που
φοιτούν στα σχολεία του Ωραιοκάστρου.
Εν προκειμένω οι μαθητές του δευτέρου
Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, με την
παρότρυνση και την καθοδήγηση των δασκάλων
τους, συνέδραμαν το έργο της Αντιδημαρχίας
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, συμμετέχοντας
μαζικά σε εκστρατεία δενδροφύτευσης.


