Το δάσος και η ανάπτυξή του µέσω του προγράµµατος
“Πράσινη Ιδέα”
Σε ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλετε για την ανάπτυξη και
προστασία των δασών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος
΄ΝΙΚΟΛΑΟΣ .Γ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ΄ σκέφθηκε και σας προτείνει την
πρώτη και µοναδική ιδέα στη χώρα µας καθιέρωσης εθίµου
δενδροφύτευσης, µέσω του προγράµµατός του ΄Πράσινη Ιδέα΄.
Το πρόγραµµα αυτό ενεργούς ευαισθητοποίησης Ελλήνων και ξένων
γύρω από το πράσινο, σκοπό έχει να προσφέρει στον καθένα µας την
δυνατότητα και την ευκαιρία να εκδηλώσει και να προσωποποιήσει το
ενδιαφέρον του για το δάσος, παίρνοντας µέρος σε οργανωµένες
δενδροφυτεύσεις.
Συγκεκριµένα, όταν κάποιος θέλει να ευχηθεί σε φίλους, σε γιορτές ή σε
ανάλογες κοινωνικές εκδηλώσεις (εγκαίνια, γάµους, γεννήσεις, δωρεές,
κ.λ.π.) θα µπορεί αντί να προσφέρει λουλούδια, όπως µέχρι σήµερα
έκανε, να φυτεύει ένα ή και περισσότερα δένδρα βάσει κάποιου
χρηµατικού ποσού που θα ορισθεί.
Ο φορέας, στη περίπτωση αυτή το Ίδρυµα µας, µε την συνεννόηση,
στήριξη και εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, θα φυτεύει τα δένδρα
σε αναδασωτέες περιοχές µε µία µεταλλική πινακίδα στο κορµό τους,
όπου θα αναφέρεται το όνοµα που δέχεται τις ευχές και το όνοµα του
δωρητή. Στη συνέχεια θα στέλνει ενηµέρωση (κάτι σαν σχεδιάγραµµα)
που θα πληροφορεί τον παραλήπτη και τον δωρητή για το ακριβές
σηµείο φύτευσης των δένδρων, ώστε να µπορούν να επισκέπτονται την
περιοχή για να δουν το ή τα δένδρα µε το όνοµα τους.
Επίσης θα υπάρχουν και κάποιες διακρίσεις για τούς δωρητές, µε την
µορφή βραβείων και µεταλλίων (χάλκινο, ασηµένιο, κ.λ.π.),που το
καθένα θα εκφράζει ένα ορισµένο αριθµό φυτεµένων δένδρων καθώς
επίσης θα µπορεί και κάποιος δωρητής να ανακηρυχθεί επίτιµο µέλος
του συλλόγου “Πράσινη Ιδέα”.
Τα δένδρα θα τα προµηθεύεται το Ίδρυµα µας από το Υπουργείο
Γεωργίας και θα τα συντηρεί για κάποιο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε
το είδος των δένδρων και την περιοχή.
Πιστεύουµε ότι µια τέτοια ιδέα, µε την ανάλογη διαφηµιστική
ενηµέρωση, θα µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά στην αναδάσωση της
χώρας µας και να δηµιουργηθεί από τις προσφορές αυτές ένα µεγάλο
έργο που και εθνική υπερηφάνεια θα είναι αλλά και προσωπική.

