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Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: Ενώνουμε δυνάμεις στις δράσεις ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης
Φίλες και Φίλοι,
Απευθύνουμε αυτήν την επιστολή σε Συλλόγους, Πρωτοβουλίες, Συλλογικότητες και Φορείς που
αντιλαμβανόμαστε ότι εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, την προστασία των κοινών αγαθών (νερό, αέρας, έδαφος) και των συνδεόμενων
με αυτά πολιτισμικών δεδομένων, με δράσεις τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας.
Σκοπός μας είναι να σας γνωρίσουμε την ύπαρξή μας και, όπου αυτό είναι εφικτό, να ενώνουμε
τις δυνάμεις μας για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά τους
Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης είναι ένας σχετικά νεοσύστατος σύλλογος που έχει ως
βασικούς στόχους:




Την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του πολύπαθου Πεντελικού βουνού με την
προστασία, ανάπτυξη και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού
αποθέματος της περιοχής και συγκεκριμένα με την ανάπλαση των ανενεργών λατομείων,
την ανάδειξη των αρχαίων (πχ τα αρχαία λατομεία, τα σπήλαια Αμώμων (Νταβέλη) και
Νυμφών, την οδό Λιθαγωγίας, τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής, κλπ)
καθώς και τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
αγαθών της περιοχής
Την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής και υπεύθυνης καταναλωτικής συνείδησης των μελών
και φίλων του Συλλόγου

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών επικοινωνούμε για να αφυπνίσουμε ή να ενεργοποιήσουμε
τους επίσημους κρατικούς φορείς, οργανώνουμε περιπατητικές δράσεις στο βουνό, στην
προστατευόμενη ρεματιά Πεντέλης - Χαλανδρίου και στον αστικό ιστό και παράλληλα προβαίνουμε
σε ενέργειες ενημέρωσης ή ενεργοποίησης των πολιτών.
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τις δράσεις μας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου μας και στην σελίδα μας στο Facebook.
Φίλες και Φίλοι,
Ο αγώνας μας είναι αγώνας αντοχής. Αναγνωρίζουμε ότι η μυωπική κυρίαρχη λογική του
ανθρώπου για επιδίωξη βραχυπρόθεσμων οφελών σε βάρος των μελλοντικών γενεών δεν θα
αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να συντονίσουμε τις δράσεις μας.
Στην κατεύθυνση αυτή θέλουμε να γνωρίζετε ότι θα μας βρείτε συμπαραστάτες σε ανάλογες δικές
σας δράσεις.
Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Π.
Ο Πρόεδρος

Ζύγρας Νέστωρ

Ο Γενικός Γραμματέας

Αποστολίδης Κων/νος
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