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Το Λιτρίβι και ο Πόρος υποδέχονται το WWF Ελλάς
Litrivi and Poros welcome WWF Hellas
English text follows

Την Πέµπτη 31 Ιουλίου και την Παρασκευή 1 Αυγούστου το νησί µας θα
φιλοξενήσει

µια

από

τις

πιο

σηµαντικές

περιβαλλοντικές

οργανώσεις

παγκοσµίως, το WWF Ελλάς. Η Γλυκερία και τα άλλα παιδιά του direct
Dialogue του WWF θα είναι την Πέµπτη στις 20:30 στο Λιτρίβι για να κάνουν
ένα µικρό

χάπενινγκ, αλλά κυρίως

για να µας

ενηµερώσουν για το

πρόγραµµα προστασίας της µεσογειακής φώκιας ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ LIFE.
Ωστόσο, από την Πέµπτη το πρωί έως και την Παρασκευή το µεσηµέρι θα
µπορείτε να τους πετύχετε σε κάποια γωνιά του όµορφου νησιού µας για να
συζητήσετε µαζί τους και να λύσετε ό,τι απορίες µπορεί να έχετε σε σχέση µε το
περιβάλλον και την βιώσιµη ανάπτυξη.

Γονείς, ελάτε να µάθετε για τον κόσµο τον οποίο θα κληροδοτήσετε στα
παιδιά σας και φέρτε και τα ίδια για να µοιραστείτε µαζί τους το
ενδιαφέρον σας για τον υπέροχο πλανήτη µας.

On Thursday 31st July and on Friday 1st August our island will be
welcoming one of the most important environmental organisations worldwide,
WWF Hellas. Glykeria and the other guys of the Direct Dialogue department
of WWF on Thursday at 20:30 will be at Litrivi for a small happening, but
mainly in order to inform us about the conservation programme CYCLADES
LIFE for the protection of the monk seal. However, from Thursday morning
until Friday noon you will be able to find them at one or the other corner of our
beautiful island, in order to discuss with them and to solve any questions you
may have relating to the environment and sustainable development.

Parents, come to learn about the world which you will bequeath to
your children and share with them your concern about our wonderful
planet.
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