
                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο δήμος Ωραιοκάστρου και ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου 
ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Let’s do it Greece 

 

Την Κυριακή  29 Απριλίου θα γίνει κάτι μοναδικό!  

Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” εθελοντές από όλα τα μήκη και 
πλάτη της Ελλάδας  θα συντονιστούν στο Let’s do it Greece 2018, τη Μεγαλύτερη 
Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράσης της χώρας. Ήδη εκατοντάδες σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα ξεκίνησαν με εντυπωσιακές δράσεις, δίνοντας τον ρυθμό! 

Ο δήμος Ωραιοκάστρου για ακόμη μια χρονιά σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου και το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
Γυμνασίου στηρίζει την προσπάθεια του Let’s do it Greece.  

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου / 1ου Λυκείου 
Ωραιοκάστρου στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης προς το περιβάλλον από τον χώρο 
του σχολείου τους! 

Οι μικροί μαθητές, οι γονείς τους, εθελοντές και μέλη του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ωραιοκάστρου θα σβήσουν τα συνθήματα από τους τοίχους του σχολείου, θα 
βάψουν τις μπασκέτες, τις διαγραμμίσεις του γηπέδου, τα κάγκελα και θα μαζέψουν τις 
πευκοβελόνες και τα σκουπίδια από τον αύλειο χώρο. 

 Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του δήμου Ωραιοκάστρου, στηρίζοντας κάθε 
προσπάθεια που αφορά στα σχολεία, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των υλικών, 
που θα χρησιμοποιήσουν για τον καλλωπισμό του σχολείου τους. Επίσης η αντιδημαρχία 
Καθαριότητας και Πρασίνου του δήμου Ωραιοκάστρου αναλαμβάνει  να βοηθήσει στον 
καθαρισμό του χώρου. 

Το Let’s do it Greece είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από νέα παιδιά, μαθητές 
περιβαλλοντικής ομάδας σχολείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο 
και τόλμησαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Φέτος, το όνειρό τους να ενώσουν όλη την 
Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα για έβδομη συνεχή χρονιά και πλέον έχει πάρει μεγάλες 
διαστάσεις! 

Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 29 Απριλίου στο 1ου Γυμνάσιο / 1ου Λύκειο 
Ωραιοκάστρου από τις 11.00! 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 


