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Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009 η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών με την υποστήριξη της Alpha
Bank – Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης- πραγματοποίησε μεγάλη Αναδάσωση σε
καμένη έκταση του Αισθητικού Δάσους στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φ.Ε.Α

Ο καιρός βοήθησε η αναδάσωση να γίνει ένα χαρούμενο πανηγύρι. Εργαζόμενοι και στελέχη
της Alpha Bank με τις οικογένειές τους, φίλοι της Φιλοδασικής, εθελοντές, με την βοήθεια
και την καθοδήγηση του μονίμου προσωπικού της Φιλοδασικής ανεβοκατέβηκαν τις καμένες
πλαγιές φυτεύοντας τα νέα δενδρύλλια.

Τα παιδιά με την τσάπα στον ώμο, πολλές φορές διπλάσια στο μέγεθος από τα ίδια,
γέμισαν με τις φωνές τους και τα γέλια τους την ατμόσφαιρα και ξαναζωντάνεψαν τις
αφανισμένες περιοχές.

Είχε προηγηθεί μια τεράστια προσπάθεια των ανθρώπων της Φιλοδασικής να
καθαρίσουν τις πλαγιές από τα καμένα δέντρα , να στηρίξουν με κορμοδέματα και κλαδιά
το χώμα, για να μην χαθεί με την πρώτη βροχή , να σκάψουν τους λάκκους. Προσπάθεια που
στοίχισε κόπο, χρόνο και χρήμα, που η Φιλοδασική έδωσε απλόχερα. Ήταν ένα αξιέπαινο
έργο, που ολοκληρώθηκε χάρις στην υποστήριξη της Alpha Bank.
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Ελπίζουμε το καλό αποτέλεσμα να ευαισθητοποιήσει περισσότερους ιδιώτες , φορείς,
επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμβάλλουν στους συνεχείς αγώνες της Φιλοδασικής για
την συντήρηση, προστασία και ανάπτυξη του Αισθητικού Δάσους, του τελευταίου
Περιαστικού Δάσους που απέμεινε στην Αττική, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των
τελευταίων χρόνων .

Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστάμε στις υπεύθυνες του τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της Alpha Bank κ.κ. Ε. Πατακάκη, Α.Μπηλιώνη, Ε. Μαρσέλλου, και Σ. Κουρκουλή για
την ιδέα, την εξαιρετική οργάνωση και την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε.
Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών καλεί όλους που θέλουν να βοηθήσουν, να ξαναγίνει η Αττική
πράσινη, να κινητοποιηθούν, να ξεσηκώσουν τους φίλους τους και ο καθένας να βοηθήσει με
όποιον τρόπο μπορεί την μεγάλη προσπάθεια. Η Φιλοδασική έχει την υποδομή και την
βούληση. Χρειάζεται φίλους και υποστηρικτές. Ας δώσουμε μαζί τον αγώνα. Το σύνθημα της
Alpha Bank είναι εύστοχο. Μαζί, το περιβάλλον είναι ζωή.
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