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Ελάτε να ομορφύνουμε τη μαρίνα Καλλιθέας!

Την Κυριακή 14 Απριλίου ο Δήμος Καλλιθέας και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία New 
Wrinkle οργανώνουν μια δράση για καλό σκοπό και ζητούν τη βοήθεια του κοινού. 

Από τις 11 το πρωί η μέρα θα είναι αφιερωμένη στον εθελοντικό καθαρισμό και τον 
καλλωπισμό της Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας με στόχο να αναδειχθεί ως ανοιχτός χώρος 
συνάντησης και αναψυχής, και κέντρο αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη 
θάλασσα.

Από το πρωί δύτες υπό την καθοδήγηση ομάδας με εκτενή εμπειρία, θα καθαρίσουν το βυθό, 
ενώ εθελοντές θα συλλέγουν σκουπίδια και πλαστικά από την επιφάνεια της θάλασσας και 
τους χώρους της μαρίνας. 

Την ίδια στιγμή, οι πιο «φιλότεχνοι μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν 
στην αισθητική αποκατάσταση τμήματος της κεντρικής τοιχοποιίας βάφοντας –ή και 
ζωγραφίζοντας τους τοίχους!

Σε όλη της διάρκεια της δράσης, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται στα περίπτερα 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων κατά μήκος της μαρίνας για οικολογικές 
πρωτοβουλίες, τον θαλάσσιο αθλητισμό, την ασφάλεια στη θάλασσα και τις κοινωνικές δράσεις 
του Δήμου. 

Στο χώρο θα υπάρχει μουσική, ενώ θα υπάρχει καντίνα φαγητού και καφέ. Δραστηριότητες και 
παιχνίδια θα δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να απασχοληθούν, αλλά και να γνωρίσουν την 
κουλτούρα των προσκόπων.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία New Wrinkle έχει διοργανώσει προγράμματα σε συνεργασία
με οργανισμούς όπως η UNESCO(cafedejour.eu/el), το CERN, το Fraunhofer Institute, και έχει 
σχεδιάσει και εκτελέσει προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για εταιρείες όπως η 
APIVITA (eco-literacy.gr, Pindos Wild Herbs) κ.ά.

Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας να προβάλουμε αυτήν την όμορφη δράση!

Συνδιοργάνωση: Δήμος Καλλιθέας, New Wrinkle (new-wrinkle.org)
Χορηγοί: Spanopoulos Group / epe / New Naval / NGP Training Center / Eumaria / Κωστηλάτας

Περισσότερες πληροφορίες: 6948804086 / 6975401075



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Kallithea Green Bay 2019

Έλα μαζί μας να καθαρίσουμε και να ομορφύνουμε τη Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας!

Την Κυριακή 14 Απριλίου ο Δήμος Καλλιθέας και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία New 
Wrinkle ζητούν τη βοήθειά σου να καθαρίσουμε και να ομορφύνουμε τη ναυταθλητική μαρίνα 
Καλλιθέας.

Έλα να καθαρίσουμε την επιφάνεια της θάλασσας και τους χώρους της μαρίνας από σκουπίδια 
και πλαστικά και να βάψουμε –ή και να ζωγραφίσουμε– τους τοίχους!

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Στον χώρο θα υπάρχουν καντίνες για 
φαγητό και καφέ, μουσική από DJs, δραστηριότητες για τα παιδιά και ενημερωτικά περίπτερα.

Ώρα έναρξης: 11π.μ.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Καλλιθέας, New Wrinkle (new-wrinkle.org)


