
Απολογισµός ∆ράσης 2007 σχετικά µε τις δράσεις δενδροφύτευσης-αναδάσωσης στο 
πλαίσιο του προγράµµατος στήριξης πυρόπληκτων από το Ε.Μ.Π. 

 
Α. Παπαγιάννης 

Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής της Οµάδας Εθελοντών Ε.Μ.Π. 
 

Με πρωτοβουλία του Ε.Μ.Π., συγκροτήθηκαν, µέσω σχετικής ιστοσελίδας, οµάδες 
εθελοντών για προσφορά προσωπικής εργασίας σε οργανωµένες προσπάθειες  
δενδροφύτευσης και αναδάσωσης (µε την καθοδήγηση 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 2007, υλοποιήθηκαν 4 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). 
 
∆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 Θωρικού), 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). 
 
∆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). 
 



Οι επόµενες δράσεις προγραµµατίζονται στις περιοχές της Εύβοιας και της Πελοποννήσου, 
κατά την εαρινή περίοδο του 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 


