
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ  
 

  
 
 
 
Σσημαηάπι, 13 Ιοςνίος 2017 
 
 

Σαχ. Γ/νζη: Πλαηεία Παμμ. Ταξιαπσών 1 
Σαχ. Κώδικας: 32009 Σσημαηάπι  
E-mail: grafeio.tupou@tanagra.gr  
Σηλ: 22623 51127, 51102 
FAX: 22623 51188 

  

 
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: «Δκδηλώζεις για ηην Παγκόζμια Ημέρα Περιβάλλονηος» 

 
 «Καθαρός Αζωπός Αζωπός ζημαίνει καθαρός κόζμος» 

Οικοςμενικόρ Παηπιάπσηρ Βαπθολομαίορ 
 

Ο Γήμορ Τανάγπαρ θιλοξένηζε ζηιρ 06-06-2017 ηοςρ ανώηαηοςρ άπσονηερ ηηρ 
πολιηειακήρ και εκκληζιαζηικήρ ηγεζίαρ ζε εκδηλώζειρ για ηην παγκόζμια ημέπα πεπιβάλλονηορ 
πος για ππώηη θοπά ππαγμαηοποιήθηκαν ζηην πεπιοσή μαρ. Σηην εκδήλυζη παποςζιάζηηκε από 
ηον Πεπιθεπειάπση μαρ κ. Κυνζηανηίνο Μπακογιάννη η πποζπάθεια πος ξεκίνηζε ο Γήμορ μαρ ζε 
ζςνεπγαζία με ηην Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Δλλάδαρ και όλοςρ ηοςρ απμόδιοςρ θοπείρ ώζηε να 
αποκαηαζηαθεί η πεπιβαλλονηική ιζοπποπία ζηον ηόπο μαρ. Η ηοποθέηηζη ηος Πποέδπος ηηρ 
Γημοκπαηίαρ κ. Παςλόποςλος πυρ «...η πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ, ιδίυρ μεηά ηα βαπύηαηα 
πλήγμαηα πος έσει ςποζηεί εξαιηίαρ ηηρ πποκληηικήρ ανθπώπινηρ αδιαθοπίαρ και ηηρ άναπσηρ 
παγκόζμιαρ ανάπηςξηρ, καθίζηαηαι πλέον ςπαπξιακό διακύβεςμα για ηην ανθπυπόηηηα» αλλά και 
επιζήμανζη ηος Οικοςμενικού Παηπιάπση κ. Βαπθολομαίος πυρ «Ο Αζυπόρ είναι έναρ 
μικπόκοζμορ ηηρ παγκόζμιαρ οικολογικήρ κπίζηρ» έσοςν ιδιαίηεπη ζημαζία για ηην πολύπαθη 
πεπιοσή μαρ και για ππώηη θοπά ηοποθεηούν ξεκάθαπα όλοςρ μαρ μπποζηά ζηιρ εςθύνερ μαρ 
απένανηι ζηιρ επόμενερ γενιέρ. Σηην εκδήλυζη ζςμμεηείσαν κςβεπνηηικά ζηελέση, βοςλεςηέρ, 
εκππόζυποι ηυν κομμάηυν και ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ,  εκππόζυποι θοπέυν και ηηρ 
κοινυνίαρ ηυν πολιηών και πλήθορ ζςμπολιηών μαρ πος δείσνει πυρ ηο αίηημα ηηρ 
πεπιβαλλονηικήρ αποκαηάζηαζηρ ηηρ πεπιοσήρ αποηελεί ένα ώπιμο και δίκαιο αίηημα όληρ ηηρ 
κοινυνίαρ. Ο αναπληπυηήρ ςποςπγόρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ κ Αλέξηρ Χαπίηζηρ και ο 
αναπληπυηήρ ςποςπγόρ Πεπιβάλλονηορ κ Συκπάηηρ Φάμελλορ δεζμεύηηκαν για ηην θεζμική και 
σπημαηοδοηική ζηήπιξη ηηρ πποζπάθειαρ. 

Η Γημοηική Απσή ζηο τεςηοδίλημμα «πύπανζη ή ανεπγία» απανηά με ηο «Ανάπηςξη και 
δοςλειά για όλοςρ ζε ζύγσπονα, βιώζιμα και καθαπά επγοζηάζια μέζα ζε ένα αζθαλέρ και 
θιλόξενο πεπιβάλλον». Καλούμε όλοςρ ηοςρ δημόηερ να επιζκεθθούν ηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος 
μαρ και ηηρ Πεπιθέπειαρ ώζηε να ενημεπυθούν για ηην πεπιβαλλονηική μαρ πολιηική και να 
ζςμμεηέσοςν ενεπγά ζηην ζςλλογική αςηή πποζπάθεια.  
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