Απολογισµός ∆ράσης 2007-2008
∆ράσεις δενδροφύτευσης-αναδάσωσης στο πλαίσιο του προγράµµατος στήριξης
πυρόπληκτων από το Ε.Μ.Π.
Αλέξανδρος Παπαγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής της Οµάδας Εθελοντών Ε.Μ.Π.
Με πρωτοβουλία του Ε.Μ.Π., συγκροτήθηκαν, µέσω σχετικής ιστοσελίδας
(http://www.ntua.gr), οµάδες εθελοντών για προσφορά προσωπικής εργασίας σε
οργανωµένες προσπάθειες δενδροφύτευσης και αναδάσωσης (µε την συνεργασία του
Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κ. Κασσιού), αλλά και παροχής χειρωνακτικής εργασίας στις πληγείσες
περιοχές της χώρας. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 325 εγγραφές εθελοντών (µέλη ∆ΕΠ,
Ι∆ΑΧ, ΕΤΕΠ, φοιτητές, και άλλοι). Σκοπός της αποκατάστασης του δασικού
οικοσυστήµατος είναι και η καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Συνοπτικά,
εντός του ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008, υλοποιήθηκαν 5 δράσεις και οι οµάδες των
εθελοντών ενεργοποιήθηκαν µε τους εξής όρους:
1. Τέθηκαν στη διάθεση προγραµµάτων αναδάσωσης οργανωµένων από Οργανισµούς
Τοπικής ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι φορείς αυτοί, αλλά και
το Ε.Μ.Π., εξασφάλισαν τα αναγκαία υλικά (εργαλεία – δενδρύλλια), κατόπιν
παροχής χορηγίας από την PRAKTIKER HELLAS A.E.
2. Οι εθελοντές προσέφεραν προσωπική εργασία κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακων.
3. Η µετακίνηση των εθελοντών στους χώρους ενέργειας πραγµατοποιήθηκε µε
πούλµαν µισθωµένο από το ΕΜΠ, αλλά και µε ίδια µέσα.
4. Πριν την οργάνωση οργανωµένων δράσεων σε περιοχές της Πελοποννήσου ή της
Εύβοιας, οι εθελοντές εξοικειώθηκαν σε αναδασώσεις περιοχών της Αττικής.
∆ΡΑΣΗ 1η: Εκπαίδευση εθελοντών στη δενδροφύτευση
Πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση 55 εθελοντών στη δενδροφύτευση, στις 10/11/2007, στον
περιβάλλοντα χώρο του Ι. Ναού των Τριών Ιεραρχών της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Τα
φυτάρια–δενδρύλλια που φυτεύθηκαν (σύνολο 70) ήταν θαµνώδη και καλλωπιστικά και
παραχωρήθηκαν από το Ε.Μ.Π. Η δράση αυτή, ολοκληρώθηκε πολύ ικανοποιητικά, µε
πολύ ενθουσιασµό και αποτελεσµατικότητα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, µε γενικό
συντονισµό από τον κ. Α. Βαρδάκη, γεωπόνο του ΕΜΠ (Εικόνα 1-αριστερά).

Εικόνα 1. Αριστερά: Εκπαίδευση εθελοντών στη δενδροφύτευση. ∆εξιά: Αναδάσωση στο Πεντελικό όρος
(Περιοχή Νταού).

∆ΡΑΣΗ 2η: Συµµετοχή στην αναδάσωση καµµένων εκτάσεων στο Πεντελικό όρος
Η δράση αυτή πραγµατοποιήθηκε στη Ραφήνα, Αττικής (περιοχή Νταού Πεντέλης), στις
01/12/2007, µε τη συµµετοχή 65 εθελοντών και µε τη γενική εποπτεία του κ. Άνδρου της
Περιφέρειας Αττικής (∆ιεύθυνση Αναδασώσεων), που παραχώρησε και τα 500 δασικά
δενδρύλλια (πεύκα, βελανιδιές, κ.λ.π.) που συνολικά φυτεύτηκαν από τους εθελοντές µας
(Εικόνα 1-δεξιά).
∆ΡΑΣΗ 3η: Συµµετοχή στην αναδάσωση καµµένων εκτάσεων στο Πάνειο όρος
Η δράση αυτή πραγµατοποιήθηκε στα Καλύβια, Αττικής (περιοχή Θορικού), στις
08/12/2007, µε τη συµµετοχή 55 εθελοντών και µε τη γενική εποπτεία του κ. Φιλίππου,
∆ηµάρχου Καλυβίων, που παραχώρησε και τα 400 δασικά δενδρύλλια (πεύκα, βελανιδιές,
κ.λ.π.) που συνολικά φυτεύτηκαν από τους εθελοντές µας (Εικόνα 2-αριστερά).

Εικόνα 2. Αριστερά: Αναδάσωση στο Πάνειο όρος (Περιοχή Θορικού). ∆εξιά: Αναδάσωση στο Πεντελικό όρος
(Περιοχή Κεφαλαρίου).

∆ΡΑΣΗ 4η: Συµµετοχή στην αναδάσωση καµµένων εκτάσεων στο Πεντελικό όρος
Η δράση αυτή πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή Κεφαλαρίου Αττικής στις 13 και 20/01/2008,
µε τη συµµετοχή 10 εθελοντών και µε τη γενική εποπτεία του κ. Γιοµελά της Περιφέρειας
Αττικής (∆ιεύθυνση Αναδασώσεων), που παραχώρησε και τα 100 δασικά δενδρύλλια (πεύκα,
βελανιδιές, κ.λ.π.) που συνολικά φυτεύτηκαν από τους εθελοντές µας (Εικόνα 2-δεξιά).
∆ΡΑΣΗ 5η: Συµµετοχή στην αναδάσωση καµµένων εκτάσεων στην Ηλεία
Η δράση αυτή πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή της Ηλείας στις 24 και 25 Μαΐου 2008, µε τη
συµµετοχή 14 εθελοντών. Η δράση στις 24/5 περιλάµβανε την παροχή χειρωνακτικής
εργασίας (καθαρισµός οικοπέδων, διανοµή/δενδροφύτευση 30 ελαιοδένδρων και άλλων 30
µικρών δένδρων, διανοµή τροφίµων, επισκέψεις σε πληγείσες οικογένειες) στο ορεινό χωριό
Καλύδωνα (Εικόνες 3 και 4, αριστερά και δεξιά). Η ανταπόκριση των κατοίκων του χωριού
ήταν συγκινητική και όλοι ζήτησαν να επανέλθουµε το φθινόπωρο. Ακολούθησε ο
καθαρισµός της παραλίας της Ζαχάρως.
Η δράση στις 25/5 περιλάµβανε την επίσκεψη στο ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού Καράτουλα.
Οι εθελοντές, µαζί µε τα παιδιά του χωριού, φύτευσαν θάµνους, ζωγράφισαν και
πραγµατοποίησαν εικαστική παρέµβαση στην αυλή του Σχολείου. Στόχος µας ήταν η
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέµατα περιβάλλοντος και κυρίως στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου (Εικόνες 5, 6 και 7, αριστερά και δεξιά). Η ανταπόκριση των παιδιών του
χωριού ήταν και εδώ πολύ συγκινητική και όλοι ζήτησαν να επανέλθουµε το φθινόπωρο
(Εικόνα 8).

Εικόνα 3. Αριστερά: Επίσκεψη στο χωριό Καλύδωνα, Ηλείας. ∆εξιά: Φύτευση θάµνων και διαµόρφωση
κηπαρίου στο χωριό Καλύδωνα, Ηλείας.

Εικόνα 4. ∆ιανοµή τροφίµων στο χωριό Καλύδωνα, Ηλείας.

Εικόνα 5. Αριστερά: Ενηµέρωση των µαθητών του χωριού Καράτουλα, Ηλείας. ∆εξιά: Ζωγραφίζοντας µε τους
µαθητές του χωριού Καράτουλα, Ηλείας.

Εικόνα 6. Φύτευση θάµνων και διαµόρφωση κηπαρίων στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καράτουλας, Ηλείας.

Εικόνα 7. Αριστερά: Οµαδική φωτογραφία µε τους µαθητές και τον ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου
Καράτουλας, Ηλείας. ∆εξιά: Εικαστική παρέµβαση στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καράτουλας, Ηλείας.

Εικόνα 8. Και του χρόνου ...! (∆ηµοτικό Σχολείο Καράτουλας, Ηλείας).

