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Δευτζρα, 20  Φεβρουαρίου 2017 

 

 

ΔελτίοΤφπου 

 

Let’s do it Greece! 

Μια παρζα παιδιών ενώνει όλη την Ελλάδα! 
Το Μεγάλο μασ όνειρο, ςτισ 2 Απριλίου όλη η Ελλάδα μια μεγάλη εθελοντική οικογζνεια! 

Το 2012, μια παρζα φίλων οραματίςτθκε να ενώςει ολόκλθρθ τθ χώρα με ζνα φιλόδοξο όραμα για το 
περιβάλλον. Στο πζραςμα των τελευταίων 5 χρόνων, χιλιάδεσ εκελοντζσ ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα, 
ενώνοντασ τισ δυνάμεισ τουσ ςε ζνα ετιςιο ραντεβοφ με το ςεβαςμό και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
ςτο επίκεντρο.  

Κάπωσ ζτςι γεννικθκε θ εκελοντικι εκςτρατεία Let’s Do It Greece,που φζτοσ ζχει προγραμματιςτεί για τθν 
Κυριακή 2 Απριλίου 2017. 

Στόχοσ, οι χιλιάδεσ πολίτεσ που μοιράηονται το όραμα μιασ κακαρισ Ελλάδασ, να ςυντονιςτοφμε ςε 
ολόκλθρθ τθ χώρα, ομορφαίνοντασ 1.500 ςθμεία μζςα ςε 1 μζρα! 

Η προςπάκεια αυτι ξεκίνθςε από νζα παιδιά προερχόμενα από περιβαλλοντικζσ ομάδεσ 
ςχολείων. Νζουσ που ονειρεφονται να ενώςουν όλθ τθν Ελλάδα για ζναν κοινό ςκοπό, αναδεικνφοντασ το 
καλό πρόςωπο τθσ πατρίδασ μασ. Στα μάτια αυτών των νζων, το Let’s do it Greece είναι μια ευκαιρία να 
ενώςουμε τθν ελλθνικι κοινωνία εμπνζοντασ χιλιάδεσ πολίτεσ και ενιςχφοντασ τθν κουλτοφρα του 
εκελοντιςμοφ ςτθν Ελλάδα. Όπωσ μασ λζνε: «Μζςα από τθν κοινι μασ προςπάκεια επικυμοφμε να χτίηουμε 
δυνατζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε όλουσ μασ, ωσ ενεργοί πολίτεσ που βοθκάμε ο ζνασ τον άλλο και 
όλθ τθν κοινωνία ταυτόχρονα, και αυτό να λειτουργεί πολλαπλαςιαςτικά ςε όλθ τθν Ελλάδα». 

Για τθν Κυριακι 2 Απριλίου, ζχουν ιδθ δθλώςει ςυμμετοχι και υποςτιριξθ εκατοντάδεσ φορείσ ςε όλθ τθν 
Ελλάδα. Ανάμεςά τουσ, εκελοντικζσ ομάδεσ, ςφλλογοι πολιτιςτικοί, εξωραϊςτικοί, περιβαλλοντικοί, 
ποδθλατικοί, ςπθλαιολογικοί, καταδυτικοί, ακλθτικά ςωματεία, φορείσ πολιτικισ προςταςίασ, το ςφνολο 
των μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώςεων, Περιφζρειεσ και Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, Διμοι ςε όλθ τθ 
χώρα, φορείσ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχών, τουριςτικοί φορείσ, εταιρείεσ, ιδιώτεσ, μουςεία, 
πανεπιςτιμια, ςχολεία, το Σώμα Ελλινων Προςκόπων, το Σώμα Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ, ενώ με ζγκριςθ από 
το Υπουργείο Παιδείασ, κα υλοποιθκεί και φζτοσ θ «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντιςμοφ Let’s do it Greece 
2017» ςε όλα τα ςχολεία τθσ χώρασ, με κορφφωςθ τθν θμζρα τθσ πανελλινιασ δράςθσ. 

Ο μεγάλοσ ςτόχοσ για τισ 2 Απριλίου είναι να ενωκοφμε με 3.000 φορείσ Πανελλαδικά, πραγματοποιώντασ 
εκελοντικζσ δράςεισ κακαριςμοφ, εξωραϊςμοφ και αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ ςε κάκε γωνιά τθσ χώρασ. Όλοι 
εμείσ, ςτισ 2 Απριλίου, κα φωνάξουμε δυνατά ςε όλθ τθν Ελλάδα “Let’s do it Greece”! 

Μπεσ ςτο www.letsdoitgreece.org, διλωςε κι εςφ ςυμμετοχι ςτθ Μεγάλθ Εκελοντικι Οικογζνεια του Let’s 
do it Greece, και γίνε θ αλλαγι που περιμζνεισ! 

https://www.youtube.com/watch?v=DOTL7iGI6SU 
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