ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
H Green Belt , κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, ενεργοποιήθηκε συμμετέχοντας σε δασικές δενδροφυτεύσεις 160.000 δένδρων σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Xρηματοδότησε την αγορά και τη φύτευση 12.561 δένδρων, δημιούργησε εκπαιδευτικά προγράμματα
για μαθητές σχολείων και οργάνωσε αστικές δενδροφυτεύσεις σε πάρκα και πεζοδρόμια
στη πόλη της Κηφισιάς. Το σύνολο του έργου ήταν αποκλειστικά εθελοντικό.
Με εκτίμηση,
Βασίλης Ξυπολυτάς ΜΒΑ,ΜΑ,ΒΑ
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς
Πρόεδρος Green Belt Ελλάδας. www.greenbelt.gr

Συγκεκριμένα έγιναν οι εξής δράσεις:
1

Επίσημη παρουσίαση και έναρξη των εργασιών της Green
Belt στο χώρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορί
ας, με επίτιμους ομιλητές την κα Νίκη Γουλανδρή, και τους
κ.κ. Σπύρο Κουβέλη, Κυριάκο Μητσοτάκη, Κωστή Χατζηδά
κη και Νίκο Χιωτάκη

2

Τάξεις των δημοτικών σχολείων της Κηφισιάς παρακολού
θησαν το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα που
οργανώνει η Μ.Κ.Ο GREEN BELT– ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ.
Το ανωτέρω πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση των
μαθητών στα ειδικά προγράμματα του Μουσείου Γουλαν
δρή Φυσικής Ιστορίας και στη συνέχεια υιοθεσία και δεν
δροφύτευση δένδρων από τους μαθητές, στους προαύλι
ους σχολικούς χώρους.

3

Φυτέψαμε 300 δένδρα, σε αστικούς χώρους στη Κηφισιά

4

Συμμετείχαμε στη 1η αναδάσωση της Πεντέλης, στη περι
οχή Κοκκιναρά, φυτεύοντας 40.000 δένδρα, εκ των οποί
ων τα 5.000 με έξοδα της Green Belt.

5

Συμμετείχαμε στην αναδάσωση του Άνω Διακοφτού Αχα
ΐας, στη περιοχή των καμένων της πυρκαγιάς του 2007,

φυτεύοντας 10.000 δένδρα, εκ των οποίων τα 2.000 με
έξοδα της Green Belt.
6

Συμμετείχαμε στη 2η αναδάσωση της Πεντέλης, στη πε
ριοχή πλάτωμα Πεντέλης, φυτεύοντας 25.000 δένδρα, εκ
των οποίων τα 3.000 με έξοδα
της Green Belt.

7

Συμμετείχαμε στη 3η αναδάσωση της Πεντέλης, περιο		
χή Κοκκιναρά, φυτεύοντας 35.000 δένδρα, εκ των οποίων
τα 5.000 με έξοδα της οργάνωσής μας.

8

Συμμετείχαμε στη 4η αναδάσωση της Πεντέλης, περιοχή
Κοκκιναρά, φυτεύοντας 50.000 δένδρα.

9

Καταθέσαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για να διε
ρευνηθούν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αττική το κα
λοκαίρι του 2009.

10 Συμμετείχαμε στη 5η αναδάσωση της Πεντέλης, περιο		
χή Κοκκιναρά, φυτεύοντας 5.000 δένδρα, εκ των οποίων
τα 250 με έξοδα της Green Belt.
11 Οργανώσαμε την 6η αναδάσωση στη θέση Καλλιθέα στο
Δήμο Παλαιάς Πεντέλης με 2.000 δένδρα, με έξοδα της
Green Belt.
12 Μοιράσαμε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά βιβλία σε όλους
τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης της Κηφισιάς.

