
Με την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου
ζητούν και πάλι τη συμπαράστασή σας και σας
εφιστούν την προσοχή στα εξής:

1. Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα, όταν
βρισκόμαστε στο δάσος ή στην ύπαιθρο. Το
τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης
πυρκαγιάς από αμέλεια.

2. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει
κίνδυνος ανάφλεξης.

3. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους
θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους
όπου υπάρχουν ξερά χόρτα.

4. Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά
στην ύπαιθρο

5. Δεν σταθμεύουμε το αυτοκίνητό μας σε σημεία
όπου υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των
αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για
αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης
πυρκαγιάς.

6. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που
ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου
εργαλείου που παράγει σπινθήρες).

7. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε μια πυρκαγιά
απευθυνόμαστε αμέσως στο 199.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου:
Παναγιώτης Ισχνόπουλος

Το δάσος είναι πηγή ζωής…
γι’ αυτό και το προσέχουμε 
σαν τα μάτια μας!

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
και ο Σύλλογος Εθελοντών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Ωραιόκαστρο 
σας ευχαριστούν θερμά για τη συνεργασία σας και τη συνεισφορά σας 
στην προστασία του δάσους κατά την περσινή χρονιά.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ



Κομμάτι της σχολικής ζωής
το δημοφιλές πάρκο του Ωραιοκάστρου
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου: Παναγιώτης Ισχνόπουλος

Σε κομμάτι ακόμη και της σχολικής ζωής
αναδεικνύεται το καταπράσινο πάρκο και η
παιδική χαρά, που ο Δήμος Ωραιοκάστρου
διαμόρφωσε στη θέση «Καλόγερος».
Αυτό το δημοφιλές πάρκο φιλοξένησε
εσχάτως σχολική εκδρομή του τρίτου
Δημοτικού Σχολείου. Τα παιδιά
απόλαυσαν το καταπράσινο τοπίο και
έπαιξαν με την ψυχή τους στην πλήρως
οργανωμένη και απολύτως ασφαλή
παιδική χαρά που λειτουργεί στον χώρο.
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Αθλητικές εκδηλώσεις
στον «Καλόγερο»

Σε μια όαση δροσιάς, στο πάρκο Καλόγερος, οι
μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου γιόρτασαν

μαζί με τους δασκάλους τους τη λήξη της σχολικής
χρονιάς, παίζοντας πρωτότυπα και διασκεδαστικά

παιχνίδια, τα οποία οργάνωσε ο γυμναστής του
σχολείου Κωνσταντίνος Καπετάνιος.



Με κεντρικό σύνθημα «η πόλη του
Ωραιοκάστρου τιμά τα παιδιά που την
κάνουν υπερήφανη» πραγματοποιή-
θηκε η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση
του Δήμου για τη βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών και των επιτυχόντων
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Κατά την παράδοση όλων των προη-
γούμενων ετών, στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης, η οποία και φιλοξενήθηκε στον
χώρο του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου,
εκτός από τους μαθητές των δημόσιων
σχολείων βραβεύτηκαν και οι αριστού-
χοι και επιτυχόντες των ιδιωτικών σχο-
λείων, οι οποίοι κατοικούν στην πόλη.

«Στη σύγχρονη πραγματικότητα η
επένδυση στην παιδεία αποτελεί μονό-
δρομο για την ανάπτυξη, για την ατομι-
κή πρόοδο και την κοινωνική ευημερία.
Η γνώση αποτελεί δύναμη», ανέφερε

μεταξύ των άλλων στον σύντομο χαιρε-
τισμό του ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Νικόλαος Μπάτος, ο οποίος συνεχάρη
τα παιδιά, αλλά και τους γονείς και
τους δασκάλους τους.
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Η πόλη του Ωραιοκάστρου τιμά τα παιδιά
που την κάνουν υπερήφανη
Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Φώτης Παρπόρης
Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Χρυσούλα Ανδρεάδου
Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας: Αστέριος Μπάτος
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