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Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Tο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΣΥΜΒΙΩΝΩ σε συνεργασία με το  Δήμο Ν. 

Σμύρνης - τμήμα Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Δημοτικής 

Συγκοινωνίας - και τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία, προσκαλεί τους μαθητές, τις 

μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς που γνωρίσαμε στα σχολεία, αλλά και όσους 

άλλους το επιθυμούν, να δώσουν το δικό τους μήνυμα για τη σχέση μας με τα ζώα 

που ζουν γύρω μας σε μια εκδήλωση με θέμα: 

Όλοι μαζί, θα ακουστούμε πιο πολύ! 

την Κυριακή 7 Μαΐου στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης 

Μαζί μας θα είναι και τα  δύο φιλοζωικά σωματεία Αδεσποτολόγιο και Φιλοζωική 

και Περιβαλλοντική Δράση Ν. Σμύρνης που θα μας παρουσιάσουν την εθελοντική 

τους δράση. 

Εσύ τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο για τη σχέση μας με τα ζώα γύρω μας; 

Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, ζούμε με τα ζώα γύρω μας. Όμορφες στιγμές, αλλά και 

καμιά φορά και άσχημες. Κάνουμε τόσες σκέψεις, θέλουμε να πούμε τόσα πράγματα, αλλά ποιός 

θα μας ακούσει; Ο καθένας και η καθεμία μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν όμως είμαστε μαζί, 

ακουγόμαστε και πιο πολύ! 

Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα για τη σχέση μας με τα ζώα γύρω μας; Προς αυτούς που τα 

φροντίζουν και τα προστατεύουν; Προς αυτούς που δεν τα σέβονται, τα περιορίζουν σε ένα 

μικρό χώρο, ή τα εγκαταλείπουν; Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς που σκέφτονται να 

υιοθετήσουν ένα ζώο; Τι θα μας έλεγαν τα ζώα που ζουν μαζί μας αν μπορούσαμε όλοι να τα 

καταλάβουμε; 

Συζήτησε με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου, ετοιμάστε και φέρτε το δικό σας 

μήνυμα σε μορφή αφίσας, ζωγραφιάς, βίντεο ή όπως νομίζετε ότι θα ακουστεί πιο πολύ!! 

Για να φτάσει το μήνυμα μας μακριά, κι ακόμα πιο μακριά....  

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πρωτομαγιάς του 

Δήμου Ν. Σμύρνης. Για συμμετοχή με ομαδικά έργα παρακαλούμε επικοινωνήστε με 

το ΜΚΣ ΣΥΜΒΙΩΝΩ στο 6944476214   


