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Δενδροφύτευση
Το Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα στα ·

«Γεωγραφικά» το ι; πως η Κύπρος την παλιά

πλαίσια της επέκτασης του Πρασίνου στην

εποχή

Κύπρο

ήταν ένα πράσινο νησί. Αυτό βοηθούσε

τμήμα

οργάνωσε σε συνεργασία μ~ το
Δασι.i>ν

δενδροφύτευση

στην

σκεπαζόταν

ολόκληρη

με

δάση,

πολύ στο λuώσιμο τοu Χαλκού, γιατί έκο

rιεριοχή Γερίοu στην επαρχία Λεuκωσ!ας

βαν δένδρα για την καύση και το λuώσιμο

στις

των μετάλλων. Τα πολλά ακόμη δένδρα τα

1989. Φuτεύτηκαν με
την βοήθεια πλέον των 30 μελών του Σωμα
τείου 500 περίπου δασικά δενδρύλλια.
4

Φε6ροuαρίοu

Η φύτευση ήταν αφιερωμένη στην μνήμη
των θυμάτων της εισβολής της περιοχής
γι'

αυτό

τηρήθηκε

μονόλεπτη

χρησιμοποιούσαν

και

στην

κατασκευή

καραβιών (ναυπήγηση) γι' αυτό η Κύπρος
στην

αρχαιότητα

ήταν

μεγάλη

ναυτική

δύναμη.
Δεν θέλω να επεκταθώ στις

ποu μας δίδουν τα δέντρα, γκιτ! είναι:

αυτά πριν αρχίσει η δεντροφύτεu-

σ' όλους γνωστές: ευπρεπίζουν και ομορ
φαίνουν το τοπίο. Καθαρίζουν τον
ο πρό._.5ρος του Σωματείου

πλουτίζουν τη βροχόπτωmt προστατεΙJ

έι<αμε την πιο

οuν το χώμα από τη διάβρωση, οναmίιο

κ.

κuνήγι,_Li1~_Q6ΟfΊθοuν τον '-'-""'-"'"""·
τους

Αγαηητοί συγχωριανοί, φίλοι και εκτιμη

τές του Σωματείου μας.

απ' όλα σας εuχcφιστώ όλους για
ΠΟ!J

μας να παρα

ασχολiα και να θuσιά<·
σε τε πολλοί από σος
στην

n~:νr.nn που είναι το

που

ο Δημιουργός στον

Με

τouc; κάρποιις και τα φύλλα των δένδρων
οι

άνθρωποι,

σε

ποu ζοίισαν στις σπηλιές κα.ι τις
της γης και δεν
ούτε το
λειa. Μα και ι:τήμερα
πσς

φθάσει στο αn:οκορι:ιφ,ωι.ια
και προόδου ηό.λιv τα

γενικά όλα τα

των

και δεν θα φθάσει
θα μας γίνουν άχρηστα.
Η Κύπρος μας με το θαυμάσιο της

και το εύφορο της έδαφος ε' ιαι τόπος

και

κατάλληλος για την
και δεν πρέπει να μείνει

να

που να μη

πραγματοποιηθεί

αημερινή μας

καλυφθεί με το πράσινο. Ο μεγαλύτερος

επ!οης τους δασικούς

γεωγράφος της αρχαιότητας Στράβων

μαζί μας και που υποβοηθήσουν στο

_11Χ

- 23

(67

μ.Χ.) αναφέρει στα περ!φημα

μας.

που

