
Ο Δ
Πα

Στην
  

Κατά
συμ

Δήμος Αγ.Αν
αγκόσμια Ημ

Ευαισθ
πραγμα

ν εκδήλωση θ

• το Πολιτ
• η Κ.Σ.Δ.

Ομάδων
• η Δημοτ
• η Δημοτ
• ο Σύλλογ
• το Σώμα
• οι Φίλοι

ά τη διάρκεια
μετάσχουν σ

• Ζωγραφ
Αναργύρ

5η Ιουνίου

Γιο

ναργύρων-Κ
μέρα Περιβά
ητοποίησης
ατοποιηθούν 

θα λάβουν μ

τιστικό Κέντ
.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ
ν) 
τική Κοινότη
τική Κοινότη
γος Γονέων-
α Ελληνικού
ι του Πάρκου

α της εκδήλω
στις ακόλουθ

φική & Κατα
ρων «Σπύρο

Δ
υ ΠΑΓΚΟΣΜΙ

ρτάΖΟΥ

Καματερού κ
άλλοντος, τη
ς «Αντώνης 
όλη την διάρ

έρος: 

τρο Αγ. Αναρ
Α» (Κοινωνικ

ητα Αγ. Αναρ
ητα Καματερ
Κηδεμόνων κ
ύ Οδηγισμού
υ 

ωσης οι μικρο
ες δράσεις: 

σκευές με π
ς Αποστόλου

 
Δελτίο Τύπο
ΙΑ ΗΜΕΡΑ Π

 
ΥΜΕ το Π

και οι ενεργο
ην Κυριακή 5
 Τρίτσης» με
ρκεια της ημέ

ργύρων «Σπ
κές Συνεταιρι

ργύρων 
ρού 
και Φίλων Αμ
ύ- Τοπικό Πα

 
  

οί και μεγάλο

πηλό για πα
υ» (10.00-13

ου 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Περιβάλλ

οί φορείς της
5 Ιουνίου στ
ε δράσεις κα
έρας (10.00-1

πύρος Αποσ
στικές Δρασ

μεΑ «Η ΑΝΟ
αράρτημα Αν

οι επισκέπτες

ιδιά από το Π
3.00 & 17.30-

Αθήνα

ΝΤΟΣ 2011 

λον! 

ς περιοχής γ
ο Πάρκο Περ
ι εκδηλώσεις

13.00 & 17.30

στόλου» 
τηριότητες Ε

ΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛ
άκασας 

ς θα έχουν τη

Πολιτιστικό Κ
20.00) 

α, 1 Ιουνίου 

 

γιορτάΖΟΥΝ 
ριβαλλοντικ
ς που θα 
0-21.30). 

Ευπαθών 

ΛΙΑ» 

 

η δυνατότητα

Κέντρο Αγ. 

2011 

 

 την 
κής 

α να 



 
 
Η εκ
την σ

  
 
 
Πλη
·    Π
·    Κ

  

• Περιβαλ
Πρόγρα
συνάντη
056334)

• Προβολ
Κ.Σ.Δ.Ε.

• Φύτεμα 
Παράρτη
και φύτε

• Φύτεμα 
ΑμεΑ «Η

• Δενδρο
Αναργύρ

• Εθελοντ
13.00 & 

•  Κομπο

Σας π

κδήλωση πρα
στήριξη  του 

ηροφορίες:  
Πολιτιστικό Κ
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Ε

λλοντικό Πρ
μμα δημιουρ
ησης: Κτίριο 
). 
λή ταινιών μ
.Ο. «ΕΔΡΑ» 
 / Καλλιέργε
ημα Ανάκασα
εμα σπόρων 
 / Καλλιέργε
Η ΑΝΟΙΧΤΗ Α
φύτευση δεν
ρων & τους Φ
τικός Καθαρ
 17.30-20.00
στοποίηση 

περιμένο

αγματοποιείτ
 Οργανισμο

 

Κέντρο Αγ. Αν
ΕΔΡΑ» Τηλ/F

ρόγραμμα «Σ
ργίας λαχανό
Natura 10.15

ικρού μήκου
(20:30-21:30
εια σπόρων 
ας:  Κατασκε
(10.30-12.30
εια σπόρων 
ΑΓΚΑΛΙΑ» (1
νδρυλλίων 
Φίλους του Π
ρισμός Πάρκ
) 
 (17.30-20.00

ουμε να 

ται υπό την α
ύ Διοίκησης

ναργύρων «Σ
Fax: 210 591

Στο βάθος…
όκηπου για π
5. Απαραίτητ

υς με θέμα το
0) 
 από το Σώμ
ευή Οικολογι
0) 
 από τον Σύλ

10.30-12.30) 
και φυτών α
Πάρκου (10.3
κου από την 

0) 

 
 

 έρθετε μ

αιγίδα του Δή
ς και Διαχείρ

Σπύρος Απο
13826, 69367

ΚΗΠΟΣ!» απ
παιδιά Δημοτ
τη η δήλωση 

ο περιβάλλον

α Ελληνικού
ικών γλαστρώ

λλογο Γονέω
 
από την Δημο
0-12.30) 
Δημοτική Κο

με το πο

ήμου Αγ.Ανα
ρισης Πάρκο

στόλου», Τη
784724 

πό την Κ.Σ.Δ
ικού (10:30-1
 συμμετοχής 

ν και τον άνθ

 Οδηγισμού 
ών από ανακ

ν-Κηδεμόνων

οτική Κοινότη

οινότητα Καμ

οδήλατό

αργύρων-Κα
ου Αντώνη Τ

λ.: 210 2621

Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ
12:00, Σημείο
ς στο 6942 

θρωπο από τ

 - Τοπικό 
κυκλώσιμα υ

ν και Φίλων 

ητα Αγ. 

ματερού (10.0

ό σας! 

αματερού κα
Τρίτση 

777 

Α»: 
ο 

την 

υλικά 

00-

αι 



 

  
 


