Καθαρισμός ΕΕΔΣΑ “Let’s Do It - Greece 2017”
Κυριακή 02 Απριλίου 2017, ώρα: 10.00 π.μ.
Σημείο Συνάντησης: Θέση «Πατητήρι» Αργυρούπολης (Κιάφας & Διγ. Ακρίτα)
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΕΔΣΑ,
Έφτασε και φέτος η ώρα να καθαρίσουμε όλη την Ελλάδα μέσα σε μια ημέρα!
Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, χιλιάδες εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας θα συντονιστούν στο
Let’s do it Greece 2017, τη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της χώρας.
Αυτήν την Κυριακή, 02 Απριλίου 2017, χιλιάδες πολιτών από όλη την Ελλάδα, με την συνεργασία δήμων,
φορέων και ειδικών ομάδων, πραγματοποιούν οργανωμένες εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και
αισθητικής αναβάθμισης σε κάθε γωνιά της χώρας. (Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή στο
www.letsdoitgreece.org).
Η ΕΕΔΣΑ θα συμμετέχει και φέτος!
Στα πλαίσια του Let’s Do It Greece 2017, θα είμαστε στο «Πατητήρι» της Αργυρούπολης. Πέρα από τον καθαρισμό,
θα υπάρξουν και δραστηριότητες εξωραϊστικού ενδιαφέροντος (δενδροφύτευση, βάψιμο σκαλοπατιών,
καλλιτεχνικό γκράφιτι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατασκευές και ευχάριστες εκπλήξεις θα περιμένουν μικρούς και
μεγάλους εθελοντές).

Το ραντεβού δίνεται την Κυριακή 02 Απριλίου, στις 10.00 πμ,
στο «Πατητήρι» της Αργυρούπολης (στη συμβολή των οδών Κιάφας & Διγενή Ακρίτα)
Mετακίνηση Εθελοντών
Λεωφορείο της δημοτικής συγκοινωνίας θα κάνει κυκλική διαδρομή με 4 σταθμούς:
1.
2.
3.
4.

Πλατεία Εθνικής Αντιστάσης στο Ελληνικό (μπροστά από το συντριβάνι)
Μετρό Ελληνικού (έξοδος προς Αθήνα)
Μετρό Αργυρούπολης (έξοδος προς Αθήνα)
Πλατεία Βάρναλη στην Αργυρούπολη (μπροστά από το συντριβάνι).

Το πρώτο δρομολόγιο θα ξεκινήσει 9.30 πμ και στη συνέχεια η διαδρομή θα έχει συνεχή ροή ανά 20-30 λεπτά.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, μαζί με τις οικογένειες και ιδιαίτερα και με τα παιδιά σας, για να διαδώσουμε την
συνεισφορά του εθελοντισμού και της συλλογικότητας στον καθαρισμό και εξωραϊσμό της χώρας μας, μέσα στο
πλαίσιο μιας γιορτής περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Με εκτίμηση,
Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Επιτ. Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ
Συντονιστής Πανελλαδικής Δράσης Let’s Do It

