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Λίγο πριν φύγουµε από το σπίτι... φοράµε άνετα ρούχα και 
πρόχειρα υποδήµατα, κατάλληλα για το βουνό. ∆εν ξεχνάµε το 
τζάκετ µας, ένα ζευγάρι γάντια, κατά προτίµηση κηπουρικής, 

γυαλιά και καπέλο. Χρήσιµο θα ήταν, επίσης, ένα επιπλέον καθαρό 
ζευγάρι παπούτσια για µετά τη δεντροφύτευση ώστε να διατηρήσουµε 
καθαρό το Ι.Χ µας ή το µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιήσαµε.  
 
 

 
Από το σηµείο συγκέντρωσης… στο Νοσοκοµείο 

Παίδων Πεντέλης, υπάρχει χώρος για ελεύθερη 
στάθµευση, ακολουθώντας τα βέλη, φτάνουµε στο 

ξύλινο περίπτερο του Κέντρου Αναδάσωσης του Σ.Π.Α.Π όπου 
θα βρούµε το χάρτη που θα µας οδηγήσει στον τοµέα 
δεντροφύτευσης που έχει οριστεί. Εκεί θα βρούµε και τα stands 
των χορηγών ΚΟΡΠΗ, Lipton, ΣΚΑΪ 100,3 fm και του 
Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάννια που θα µας καλωσορίσουν µε 
µπουκαλάκια νερό, ζεστό τσάι, κάστανα, σαλέπι, 
παραδοσιακή φασολάδα και σάντουιτς καθώς και άλλα σνακς. Φροντίζουµε να έχουµε 
προµηθευτεί οτιδήποτε άλλο χρειαστούµε, όπως έξτρα νερό ή φαγητό, προτού φτάσουµε 
στο σηµείο συγκέντρωσης. Στο περίπτερο του Σ.Π.Α.Π θα αναζητήσουµε και τα σκαπτικά 
εργαλεία -αξίνα, τσάπα και φτυάρι- που θα χρησιµοποιήσουµε για τη φύτευση, ενώ µε τη 
συνοδεία έµπειρων εθελοντών θα µεταβούµε στα προκαθορισµένα σηµεία 
δεντροφύτευσης. 

 
 
Στην έκταση όπου αναδασώνουµε… βρίσκουµε τοποθετηµένα τα φυτά – 
πευκάκια και πλατύφυλλα- είτε σε συστάδες είτε ένα πλάι 
σε κάθε λάκκο φύτευσης. Οι λάκκοι θα είναι ήδη 

ανοιγµένοι και για όσους επιπλέον χρειαστεί να ανοιχθούν, επί 
τόπου θα τους ανοίγει µε ειδικό µηχάνηµα. Απλά φροντίζουµε να 
τηρούµε τις απαραίτητες αποστάσεις 3µ. Χ 3µ. ανάµεσα στα φυτά 
προκειµένου να είναι δυνατή η ανάπτυξη τους. Αν χρειαστούµε 
επιπλέον φυτά ενηµερώστε τους υπεύθυνους  για να γίνει η 
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µεταφορά.  
 
 

Πριν τοποθετήσουµε το φυτό στο λάκκο… το πιάνουµε 
προσεκτικά µε το ένα χέρι από το λαιµό (µεταξύ ριζών και 
φυλλώµατος) και προσεκτικά αφαιρούµε την πλαστική 

σακούλα. Τοποθετούµε το φυτάριο όρθιο στο λάκκο, έτσι που να 
αγγίζουν οι ρίζες του τον πάτο του λάκκου χωρίς να πιέζονται. Με το 
άλλο χέρι δίνουµε µε προσοχή στις ρίζες τη φυσική τους θέση. 
Βάζουµε πρώτα το επιφανειακό χώµα που είχαµε βγάλει από το λάκκο 
και το πιέζουµε γύρω από το φυτό µε τις παλάµες και τα δάχτυλα 

ανοιχτά ώστε να έρθει το χώµα σε 
επαφή µε τις ρίζες. Συµπληρώνουµε 
το υπόλοιπο χώµα µε αυτό που είχαµε βγάλει από τα 
βαθύτερα στρώµατα και µέχρι 2-3 εκατοστά πάνω από το 
λαιµό του φυτού. Το πιέζουµε καλά, ώστε να µην είναι 
εµφανής η µπάλα χώµατος του φυτού. Το τελικό πάτηµα 
γίνεται µε τα πόδια, πιέζοντας το χώµα γύρω γύρω από το 
φυτό. 

 
 
∆ιαµορφώνουµε τη λεκάνη συγκράτησης… 
σκαλίζοντας ελαφρά το χώµα γύρω από το φυτό σε 
ακτίνα 80 εκ. έτσι ώστε η επιφάνειά του να βρίσκεται 5-10 
εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. ∆ηµιουργούµε, 

έτσι, ένα µικρό ανάχωµα ώστε να συγκρατείται το νερό της 
βροχής και του ποτίσµατος. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
µη σκεπάζεται από χώµα κανένα πράσινο µέρος του φυταρίου, 
κλαδάκι ή φύλλο. Σε περίπτωση που το έδαφος έχει κλίση δίνουµε 
τέτοιο σχήµα στο λάκκο ώστε να συγκρατεί το νερό της βροχής 
υψώνοντας, αντίστοιχα, τα ανάχωµα από την κατηφορική 
πλευρά.  
 
 
Έχουµε ολοκληρώσει την εργασία µας, συγκεντρώνουµε τα σκαπτικά εργαλεία και τα 
επιστρέφουµε στο περίπτερο. ∆εν ξεχνάµε να µαζέψουµε τις πλαστικές σακούλες από τα 
φυτάρια και να τις τοποθετήσουµε στους ειδικούς κάδους απόρριψης. 
 

 
Ευχόµαστε σε όλους καλή επιτυχία! 
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