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Ασωπός: Όλα αλλάζουν  
 
Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η συµµετοχή στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 

του ∆ήµου Τανάγρας για την παγκόσµια ηµέρα Περιβάλλοντος, που εφέτος ήταν αφιερωµένη 

στην εξυγίανση και την ανάπτυξη του Ασωπού, µέσω του σχεδίου και των πρωτοβουλιών που 

αναλαµβάνονται και βασίζονται στους άξονες της Υγείας, του Περιβάλλοντος και της 

Επιχειρηµατικότητας. 

Με θερµά λόγια τόσο για το έργο που ήδη έχει γίνει, όσο και για τις επόµενες φάσεις που θα 

οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή του, µίλησαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπης 

Παυλόπουλος, ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 

Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµος, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 

Σωκράτης Φάµελλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης 

αλλά και όλοι οι εκπρόσωποι φορέων.  

Το σήµα για την έναρξη των εκδηλώσεων, δόθηκε µε την συµβολική φύτευση µίας ελιάς στην 

είσοδο του κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης Σχηµαταρίου, από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας, τον Οικουµενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον 

Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, κ.κ. Γεώργιο, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τον 

∆ήµαρχο Τανάγρας.  

Ακολούθως, παρουσιάστηκε, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη, 

το πλήρες σχέδιο για την εξυγίανση και την ανάπτυξη του Ασωπού (δείτε εδώ: 

https://youtu.be/ibDumxZbW6M), αναπτύχθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την οριοθέτηση 

της βιοµηχανικής ζώνης των Οινοφύτων, αλλά έγινε και ένας πρώτος απολογισµός για τις 

δράσεις που έχουν γίνει σε συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς και πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα. Ο κ. Μπακογιάννης έστειλε σαφές µήνυµα για την ολοκλήρωση µίας περιόδου 

απραξίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του Ασωπού και αναφέρθηκε στην στενή 

συνεργασία µε τον ∆ήµο Τανάγρας και τον ∆ήµαρχό της κ. Βασίλη Περγάλια, τον Σύνδεσµο 

Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας, την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, το Επιµελητήριο Βοιωτίας, το Ινστιτούτο 

Αθανάσιος Παντελόγλου και την κοινωνία των πολιτών, για την έναρξη µίας περιόδου 

συστράτευσης δυνάµεων από την κοινωνία, την πολιτεία και όλους τους φορείς, ώστε να 

εξυγιανθεί και να αναπτυχθεί ολόκληρη η περιοχή του Ασωπού.  

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων βραβεύθηκαν τρεις µαθητές από δηµοτικά σχολεία και τρεις από 

γυµνάσια της Στερεάς Ελλάδας που κέρδισαν στον διαγωνισµό έκθεσης και ζωγραφικής µε θέµα 



το περιβάλλον, ενώ το ενδιαφέρον εκατοντάδων παρευρισκόµενων κέρδισε η συναυλία του 

τραγουδοποιού και ερµηνευτή Μίλτου Πασχαλίδη, που έκλεισε τον κύκλο όλων των  δράσεων 

της ηµέρας.  

Στις δηλώσεις του, µε αφορµή τις εκδηλώσεις, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε: 

«Τίποτε δεν είναι όπως πριν. Ήδη έχουν ξεκινήσει να αλλάζουν όλα για τον Ασωπό και σήµερα 
σφραγίστηκε µία συµφωνία ενότητας και δύναµης για να πετάξουµε στα σκουπίδια το παλιό και 
να δηµιουργήσουµε επιτέλους αυτό που όλοι οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας ονειρευόµαστε. 
Έναν Ασωπό που θα αποτελεί το σύµβολο του Περιβάλλοντος για ολόκληρη την Ελλάδα, τον 
Ασωπό που θα δίνει ζωή και υγεία, αλλά και τον Ασωπό που θα δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης ιδεών 
και ανάπτυξης υγιούς επιχειρηµατικότητας. Σήµερα βάλαµε την ταφόπλακα στην αναξιοπρέπεια, 
την ιδιοτέλεια και τις σκοπιµότητες και προχωρήσαµε, ως κοινωνία, στην επίτευξη του δικού 
µας στόχου, να παραδώσουµε στα παιδιά µας τη Στερεά Ελλάδα που τους πρέπει». 
  
 


