Ναι από τον δήμο Λέσβου στην πρόταση του ΤΟΣΥΝ για την ώρα της γης-Συμμετέχουμε και εμείς
Στις 28 Μαρτίου 2015 στις 20:30, η Ελλάδα θα σβήσει για ακόμα μια χρόνια τα φώτα,
συμμετέχοντας στην Ώρα της Γης, την παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης πολιτών της
περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF.
Ο Δήμος Λέσβου, έπειτα από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Λέσβου και της Δημοτικής
Ενότητας Μυτιλήνης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF
συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία για την Ώρα της Γης, σβήνοντας τα φώτα: Στην Οδό
Ελευθερίου Βενιζέλου, στην οδό Καβέτσου, στο Π. Δημαρχείο και στο Δημοτικό Θέατρο
Μυτιλήνης για μία ώρα, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 από τις 20:30 έως τις 21:30.
Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Λέσβου θέλει να ευχαριστήσει τον Δήμο Λέσβου για την
άμεση θετική ανταπόκριση του στο αίτημα μας για την συμμετοχή της Λέσβου στην Ώρα της Γης.
Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Λέσβου καλεί όλους τους Νέους και τις Νέες να
συμμετέχουν στην μεγάλη προσπάθεια της WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την
υπερθέρμανση του πλανήτη, σβήνοντας για μια ώρα τα φώτα και κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή
εξοικονομώντας ενεργεία και δίνοντας έτσι μια ακόμα ανάσα ζωής στον πλανήτη Γη!!
Στην Μυτιλήνη αλλά και στα χωριά του Δήμου Λέσβου οι νέοι και νέες στις 28 Μαρτίου 2015 από
τις 20:30 έως και της 21:30 θα σβήσουμε όλοι τα φώτα δίνοντας μια ανάσα ζωής σε αυτόν τον
πλανήτη.
Όλοι έχουμε χρέος να συμμετέχουμε σε αυτήν την Παγκόσμια Ενέργεια.
Μέλημα του ΤΟΣΥΝ Λέσβου είναι να συνεργαστούμε με κρατικούς φορείς και την τοπική
αυτοδιοίκηση για να στραφούμε σε Εναλλακτικές και Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειες και
παράλληλα να πραγματοποιηθούν δεντροφυτεύεις. Όχι πια δένδρα ανάμεσα στα σπίτια αλλά
σπίτια ανάμεσα στα δένδρα.
Τέλος, όσοι νέοι το επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν στην ιστοσελίδα www.kalyterizoi.grκαι να
δηλώσουν την ατομική συμμετοχή τους στην «Ώρα της Γης» ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το
μήνυμα που επιθυμεί να στείλει η WWF στις κυβερνήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Συμμετέχουμε στην Ώρα της Γης
28 Μαρτίου 2015 20:30-21:30
«Εμείς οι Νέοι έχουμε κάθε λόγο περισσότερο από κάθε Άλλον να συμβάλλουμε στην Προστασία
του Περιβάλλοντος. Το Περιβάλλον μας αφορά όλους..Το μέλλον του είναι το Δικό μας μέλλον».
Με εκτίμηση το 9μελες Δ.Σ του
ΤΟΣΥΝ Λέσβου

