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Την Κυριακή 6 Απριλίου, 11 π.μ. – 1 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία της Νέας Σμύρνης η
"ηλιαχτίδα" και το 4ο Σύστημα Προσκόπων Ν. Σμύρνης διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα
"Ονειρεύομαι τη φύση... Ζω για τη φύση"
στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης για να γιορτάσουν τον ερχομό της Άνοιξης. Η εκδήλωση
θα περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά 4 έως 12 ετών στις οποίες όλα τα
παιδιά θα συμμετέχουν δωρεάν και θα κλείσει με τη συμμετοχή των χορευτικών ομάδων του
Πολιτιστικού Συλλόγου "Αποσπερίδες". Σε ανακοίνωσή της η Πρόεδρος του Συλλόγου κα
Ντόρα Κασιμέρη αναφέρει:

«Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την Άνοιξη να'
ρθει.» Με αφορμή τον παραπάνω στίχο του Pablo Neruda, η «ηλιαχτίδα» Κέντρο Φιλοξενίας
Άρρωστου Παιδιού και το 4ο Σύστημα Προσκόπων Νέας Σμύρνης, προσκαλούν όλους τους
μικρούς τους φίλους, να γιορτάσουν τον ερχομό της Άνοιξης και να μας δείξουν μέσα από
ζωγραφιές και κατασκευές το περιβάλλον που ονειρεύονται.

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να δούμε μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες, πόσο καθοριστική είναι για την ποιότητα της ζωής μας η προστασία του
Περιβάλλοντος.

Γνωρίζουμε, πως η προστασία της φύσης είναι ευθύνη όλων μας! Ας δώσουμε λοιπόν την
ευκαιρία στη μελλοντική μας γενιά, να μάθει διασκεδάζοντας, τι μπορεί να κάνει, ώστε να
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διατηρήσει τη φύση ως ένα κομμάτι της ζωής της.

Οι συμμετέχοντες: παιδιά ηλικίας από 4 – 12 ετών. Όλα τα υλικά που χρειάζονται θα
διατεθούν από την «ηλιαχτίδα». Απαραίτητα υλικά από εσάς: Καλή διάθεση και πολλή
ενέργεια!!!

Ένα μπουκέτο από όμορφα κορίτσια – Σύλλογος Αποσπερίδες – θα κλείσουν την εκδήλωση.

Με αγάπη,

Η Πρόεδρος

Ντόρα Κασιμέρη
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