Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, με τη χορηγία της Τράπεζας HSBC, ξεκίνησε την αναδάσωση των καμ
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Στις 16 Μαρτίου 2008, ημέρα Κυριακή, φυτεύθηκαν τα πρώτα δενδρύλλια, στα καμένα
τμήματα του Περιαστικού Δάσους, κοντά στη Μονή Καισαριανής.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ήταν οδυνηρό και για τις εκτάσεις του Περιαστικού Δάσους
στον Υμηττό, που διαχειρίζεται με παραχωρητήρια του ελληνικού κράτους η Φιλοδασική
Ένωση Αθηνών. Με την οικονομική στήριξη της τράπεζας HSBC, η Φιλοδασική ξεκίνησε την
αναδάσωση.

Ξεκίνησε είναι τρόπος του λέγειν. Γιατί, για να φυτευτούν τα δενδρύλλια, προηγήθηκε ένα
τεράστιο, μακρύ και επίπονο έργο. Η Φιλοδασική, με δικά της έξοδα, έκοψε τους καμμένους
κορμούς, ξεκαθάρισε την περιοχή, έφτιαξε κορμοδέματα, με τα οποία στήριξε το χώμα στις
καμμένες πλαγιές, ώστε να μην παρασύρεται από τα νερά της βροχής. Έσκαψε λάκους,
μετέφερε χώμα όπου υπήρχε ανάγκη και έστησε την υποδομή για το πότισμα που
χρειάζονται τα μικρά δέντρα στην αρχή.

Τιτάνια προσπάθεια και σε χρόνο ρεκόρ, αν σκεφτεί κανείς την χρονοβόρο διαδικασία
για να εξασφαλιστούν και οι σχετικές άδειες.

Αν αναλογισθεί κανείς και τι ΔΕΝ έχει γίνει μέχρι τώρα στις άλλες καμένες περιοχές της
Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας, αισθάνεται δικαιωμένος για τον αγώνα που κάνει. Και
η Φιλοδασική, με την βοήθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, συνεχίζει χωρίς πολλές
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τυμπανοκρουσίες το έργο της. Η Τράπεζα HSBC, προς τιμήν της, είναι η πρώτη που
έσπευσε να στηρίξει οικονομικά, αλλά και στην πράξη, τις προσπάθειές μας. Στελέχη και
εργαζόμενοι, οικογενειακώς με τα παιδιά τους, ήρθαν να βοηθήσουν στην αναδάσωση.
Γέμισαν με τις φωνές τους τις καμένες εκτάσεις και ξαναζωντάνεψαν το τοπίο. Γεμάτοι
ενθουσιασμό, φύτευσαν μαζί μας τα νέα δενδρύλλια, για να ξαναγίνουν οι πλαγιές, δάσος.

Ήταν μια ωραία προσπάθεια, που ελπίζουμε να βρει μιμητές. Αυτό άλλωστε είναι και το
πνεύμα της όλης μεγάλης προσπάθειας για την αναδάσωση της Αττικής, που ξεκίνησε μετά
τον πόλεμο η Καίτη Αργυροπούλου με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και που συνεχίζεται
με τους άξιους συνεχιστές της.

Να κινητοποιηθούν όλοι όσοι αγαπούν την Φύση και το Περιβάλλον, με όποιον
τρόπο μπορεί ο καθένας, για το κοινό καλό.
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