ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ξεκινά το Σάββατο 1 Απρίλη το διήμερο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και
Δενδροφυτεύσεων του Δήμου Πετρούπολης στο Ποικίλο Όρος. Η δράση αυτή πραγματοποιείται
σε συνεργασία με τον ΑΣΔΑ και των υπεύθυνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Διευθύνσεων
Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και φυσικά με τη συμμετοχή των σχολείων και
μαζικών φορέων της πόλης.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής, μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, είναι η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση της νεολαίας μας και ιδιαίτερα των μαθητών, η εξοικείωση και η οικιστική
και περιβαλλοντική γνωριμία της περιοχής. Επιδιώκουμε να καλλιεργηθεί η ευαισθησία για την
προστασία της περιοχής από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τις επικίνδυνες δραστηριότητες
όσων θέλουν να καταπατήσουν τον πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας και ταυτόχρονα να
σηματοδοτηθεί η εκστρατεία για την αύξηση του πρασίνου στην πόλη μας.
Θέλουμε η δράση αυτή να αποτελέσει εμπόδιο στις ορέξεις αυτών που σκόπιμα
απαξιώνουν την μεγάλη σημασία που έχει το δάσος στην προαγωγή και διαφύλαξη της υγείας του
λαού, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Μέσα από αυτό αντιστεκόμαστε
στις πολιτικές της Ε.Ε και των κυβερνήσεων της καπιταλιστικής ανάπτυξης που θυσιάζουν τα
πάντα στο βωμό του κέρδους, στοχεύοντας στην εμπορευματοποίηση της γης και τις
ιδιωτικοποιήσεις.
Το πρόγραμμα του διημέρου έχει ως εξής:
Σάββατο 1 Απρίλη 2017 από τις 9.00 π.μ. ξεκινά η δεντροφύτευση στο Ποικίλο, στην είσοδο των
γηπέδων Γρηγορίου. Τα παιδιά θα ανέβουν κατά ομάδες, με τη συνοδεία των γονέων τους τα
μικρότερα ή με τη συνοδεία των καθηγητών τους τα μεγαλύτερα.
Κυριακή 2 Απρίλη 2017 στις 10.00 π.μ. περίπατος στα μονοπάτια του Ποικίλου, με στόχο τη
γνωριμία και την εξοικείωση των κατοίκων με αυτό το υπέροχο κομμάτι του βουνού μας, και με
την καθοδήγηση περιπατητικών συλλόγων, σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση με τα
μικρότερα παιδιά θα εξερευνήσει το δάσος και στο τέλος της εξερεύνησης θα έχουν την ευκαιρία
να συμμετέχουν σε πολιτιστικό δρώμενο. Στην άλλη με τα μεγαλύτερα παιδιά, μετά την
εξερεύνηση θα καταλήξει στο χώρο των γηπέδων Γρηγορίου για να συμμετάσχουν επίσης σε άλλο
πολιτιστικό δρώμενο.
 Διεκδικούμε την κατάργηση των δασοκτόνων νόμων και διατάξεων. Nα εκπονηθούν
μελέτες διαχείρισης, προστασίας, ανόρθωσης των δασικών οικοσυστημάτων και
αξιοποίησης του δασικού χώρου.
 Θεωρούμε σημαντικά και όχι πολυτέλεια τα έργα δασοπονίας, τις διανοίξεις ορεινών και
δασικών δρόμων και μονοπατιών, την πυροπροστασία, τη βελτίωση βιοτόπων για την
ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας.
Η γη και η χρήση της, τα δασικά οικοσυστήματα είναι κοινωνικά αγαθά και πρέπει να
αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Για την δενδροφύτευση:
Χωριζόμαστε σε 2 ομάδες :
1η ΟΜΑΔΑ άφιξη 9.00π.μ.: 4ο, 7ο, 13ο Νηπιαγωγείο, 2ο , 4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 12ο Δημοτικά, 1ο, 6ο
Γυμνάσια
2η ΟΜΑΔΑ άφιξη 10.00π.μ.: 3ο, 4ο Γυμνάσια, 3ο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ.
Κάθε δεντράκι φυτεύεται από 5 μαθητές.
Κάθε μαθητής έχει στο σάκκο του: φτυαράκι, γαντάκια μιας χρήσης, χαρτομάντηλα, υγρά
μωρομάντηλα, καπελλάκι.
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν μεριμνήσει να έχουν τυπώσει και πλαστικοποήσει καρτελλάκια με την
5δα των μαθητών που θα συνεργαστούν για το φύτεμα κάθε δένδρου. Αυτό θα κρεμαστεί στο
δένδρο για να το αναγνωρίζει και να το φροντίζει όποιος μαθητής ανεβαίνει για αθλοπαιδιές στο
Ποικίλο.
Οι συνοδοί θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο κάτω parking, σύμφωνα με τις οδηγίες των
υπαλλήλων του Δήμου.
Για τον περίπατο:
Οι ομάδες ξεκινούν από το μικρό κυκλικό κόμβο πριν την είσοδο του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
Η ομάδα των μικρών μαθητών ξεκινά στις 10.00, με κατεύθυνση και τερματισμό τον πλάτανο
του Θεάτρου Πέτρας, με τα σχολεία : 4ο, 7ο, 13ο Νηπιαγωγείο, 2ο, 6ο, 10ο Δημοτικά.
Η μισή ομάδα των μεγάλων ξεκινά στις 10.30 με κατεύθυνση και τερματισμό την είσοδο των
Γηπέδων Γρηγορίου με τα σχολεία : 4ο, 8ο, 12ο Δημοτικά.
Και η άλλη μισή ομάδα των μεγάλων ξεκινά στις 11.00 με κατεύθυνση και τερματισμό την
είσοδο των Γηπέδων Γρηγορίου με τα σχολεία: 1ο, 3ο, 4ο, 6ο Γυμνάσια, 3ο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Μαζί τους οι μαθητές φέρουν: καρτελάκι με το όνομά τους και το σχολείο τους, νερό, καπελάκι,
μπλουζάκι για αλλαγή αν ο καιρός είναι πολύ ζεστός.
Οι γονείς των μικρών παιδιών ή τα συνοδεύουν στον περίπατο, μέχρι την ολοκλήρωση της
δράσης, ή τα παραλαμβάνουν στην είσοδο του Θεάτρου Πέτρας, γύρω στις 11.30.
Οι γονείς των μεγάλων παιδιών, ή τα συνοδεύουν στον περίπατο, μέχρι την ολοκλήρωση της
δράσης, ή τα παραλαμβάνουν στην είσοδο των γηπέδων Γρηγορίου, γύρω στις 14.00μ.μ.ή
χρησιμοποιούν το λεωφορείο του Δήμου, για να τα οδηγήσει στο parking του Αη- Δημήτρη.

Υποσημείωση:
1) Τη δράση θα συνοδεύουν γυμναστές, ο περιπατητικός σύλλογος ΠΟΣΠ, διασώστες και
νοσηλευτές.
2) Σε περίπτωση βροχής η δράση μεταφέρεται το επόμενο Σαββατοκύριακο με τις ίδιες οδηγίες.

