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Ετοιµοι να βοηθήσουν στην αναγέννηση των καµένων πνευµόνων πρασίνου του 
Λεκανοπεδίου δηλώνουν 350 «πράσινοι κοµάντος» –κυρίως φοιτητές– που 
συµµετέχουν εθελοντικά στην οµάδα αναδάσωσης του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Η «πρόβα τζενεράλε» έγινε πριν από λίγες ηµέρες στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στόχος εµπνευστών και συµµετεχόντων είναι να 
επεκτείνουν τη δράση τους σε όλες τις περιοχές απ’ όπου πέρασε η πύρινη λαίλαπα 
του φετινού καλοκαιριού. 

«Είναι µια πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου σχετικά µε την αποκατάσταση των 
καµένων εκτάσεων στην Αττική και όχι µόνο. Στην παρούσα φάση που 
διαδραµατίζεται εντός του Πολυτεχνείου, τα παιδιά εκπαιδεύονται στο πώς γίνεται η 
φύτευση ενός δενδρυλλίου, έτσι ώστε να µπορέσουν να εξοικειωθούν µε την εργασία 
αυτή», µας εξηγεί ο κ. Αλέξανδρος Παπαγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής του 
ΕΜΠ. Οπως αναφέρει, το επόµενο βήµα θα γίνει σε δύο εβδοµάδες. «Τότε, σε 
συνεργασία µε τη Νοµαρχία Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής, θα πάµε στις 
περιοχές της Ραφήνας που κάηκαν τη δεκαετία του ’90. Στόχος µας είναι να 
φυτέψουµε εκεί 2.000-3.000 δασικά δενδρύλλια. Οι λάκκοι είναι ήδη έτοιµοι, η 
διεργασία έχει γίνει από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας, εποµένως οι φοιτητές, 
που θα είναι αρκετοί, πολύ εύκολα θα αγγίξουν το στόχο µας». 

Η οµάδα θα επισκεφθεί στις 8 ∆εκεµβρίου τα Καλύβια Αττικής όπου θα της 
παραχωρηθούν δασικά δενδρύλλια µέσω του δήµου Καλυβίων. Επειτα σειρά έχουν ο 
Υµηττός, όπου σε συνεργασία µε το δήµο Καισαριανής η οµάδα θα βοηθήσει στη 
φύτευση 10.000 βελανιδιών, η Πεντέλη και τα πρόσφατα καµένα τµήµατα του 
δάσους, καθώς επίσης η Εύβοια και η Πελοπόννησος. Εκεί θα µεταβούν µόλις γίνουν 
όλες οι απαραίτητες προετοιµασίες και εγκριθούν οι σχετικές άδειες. 
Ο ενθουσιασµός µε τον οποίο αγκάλιασε το πρόγραµµα η ακαδηµαϊκή κοινότητα του 
ΕΜΠ –φοιτητές και καθηγητές– είναι εντυπωσιακός. Ο Παρασκευάς που εκπονεί 
διδακτορικό στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων, σηµειώνει: «Από τις τελευταίες έρευνες που 
έχουν γίνει και έχει τύχει να διαβάσω, φαίνεται ότι οι Ελληνες είναι πολύ 
προβληµατισµένοι στα θέµατα περιβάλλοντος. Ωστόσο, από την άλλη, είµαστε από 
τους τελευταίους στις ενέργειες που κάνουµε γι’ αυτό το θέµα. Πρωτοβουλίες όπως 
αυτή του Πολυτεχνείου είναι πολύ σηµαντικές. Είναι ένα ξεκίνηµα για να αλλάξει η 
παρούσα κατάσταση». 

Ιδιαιτέρως ευαισθητοποιηµένοι δηλώνουν και εθελοντές εκτός πανεπιστηµίου: «∆εν 
προέρχοµαι από το Πολυτεχνείο, έχω τελειώσει τις σπουδές, αλλά ενηµερώθηκα 
µέσω φίλων. Με ενδιέφερε πολύ να συµµετάσχω σε κάτι τέτοιο. Είµαι άνθρωπος της 
φύσης, κάνω πεζοπορία και είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ µε τις πυρκαγιές. Ελπίζω 
να γίνει κάτι µε τις αναδασώσεις», µας λέει η ∆έσποινα. Ο κ. Αλέξιος Βαρδάκης, 
γεωπόνος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πολυτεχνείου, τονίζει: «Είναι πολύ σηµαντικό 



οι εθελοντές να φτάσουν έτοιµοι στο πραγµατικό πεδίο δράσης, αφού η εργασία της 
δενδροφύτευσης, εφόσον γίνει µε σωστές προϋποθέσεις, µπορεί να έχει ποσοστό 
επιτυχίας πάνω από 50%. Η φθινοπωρινή περίοδος, άλλωστε, θεωρείται ιδανική για 
αυτή τη δουλειά». 

 


