
Δελτίο Τύπου                                22 Ιουνίου 2009 
 
Τα δάση στα χέρια μας 
 
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Πίνδος 
Περιβαλλοντική και Καλλιστώ, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
συνδιοργανώνουν πρόγραμμα εθελοντικής δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης 
στη Βόρεια Πίνδο για τη θερινή περίοδο 2009.  
 
Μετά την τραγική εμπειρία των μεγάλων πυρκαγιών του 2007 στη Βόρεια Πίνδο 
(Γράμμος, Αμάραντος, Ζαγόρι κλπ.) και έχοντας ως δεδομένη την καλή συνεργασία 
που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αποφασίσθηκε να οργανωθεί πρόγραμμα 
δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης που στο μεγαλύτερο μέρος του θα βασίζεται 
στη συμμετοχή εθελοντών.  
 
Σε κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα ηλικίας 18 και άνω, υπό την 
καθοδήγηση των τοπικών συνεργατών των τριών οργανώσεων. Το κόστος 
συμμετοχής είναι 50 ευρώ και καλύπτει μέρος του κόστους διατροφής. Το υπόλοιπο 
της διατροφής, η διαμονή, η ιδιωτική ασφάλιση, οι ξεναγήσεις καθώς και οι 
περιηγήσεις-εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή των προγραμμάτων, καλύπτονται από 
τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
 
Τα προγράμματα θα διεξαχθούν σε δύο διαφορετικές περιοχές της Βόρειας Πίνδου: 
 

• Βοβούσα, Ανατολικό Ζαγόρι, Πίνδος - 12 Ιουλίου – 6 Σεπτεμβρίου 2009:  
Το χωριό της Βοβούσας βρίσκεται 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μετσόβου. 
Xωρίζεται στα δύο από τα καταγάλανα νερά του ποταμού Αώου. Στην περιοχή 
συναντάμε σπάνια μεγάλα θηλαστικά, όπως είναι η αρκούδα, ο λύκος και το 
αγριόγιδο. Η Βοβούσα είναι κυριολεκτικά περικυκλωμένη από πυκνά δάση και 
αποτελεί το κέντρο του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου.  
Το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, με έδρα την 
κοινότητα Βοβούσας του νομού Ιωαννίνων και οργανώνεται από τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή: Πίνδος Περιβαλλοντική, 
Καλλιστώ και WWF Ελλάς. Κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα είναι 
εφοδιασμένη με οχήματα, κιάλια, ασυρμάτους και τα κατάλληλα εργαλεία 
δασοπυρόσβεσης και θα συνεργάζεται στενά με το δασικό συνεταιρισμό Βοβούσας 
και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μετσόβου και Μιλιωτάδων. Κάθε ομάδα θα 
αντικαθίσταται ανά 15 μέρες, οπότε συνολικά θα συγκροτηθούν τέσσερις ομάδες. 
Αριθμός εθελοντών: Οκτώ (8) εθελοντές ανά περίοδο (συνολικά 32 εθελοντές) 
Περίοδοι: Τέσσερις (4) ήτοι 12-26 Ιουλίου, 26 Ιουλίου – 9 Αυγούστου, 9 – 23 
Αυγούστου, 23 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2009.  
Διαμονή: Στο καταφύγιο της Βοβούσας με πρόσβαση σε οργανωμένη κουζίνα και 
εγκαταστάσεις υγιεινής. 
 

• Γράμμος, Βόρεια Πίνδος, Πίνδος - 19 Ιουλίου- 30 Αυγούστου 2009: 
Το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, με βάση το 
Δήμο Νεστορίου και την Κοινότητα Γράμμουστας του Νομού Καστοριάς και 
οργανώνεται από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις: Καλλιστώ και WWF Ελλάς. Κάθε 
ομάδα θα αντικαθίσταται κάθε 15 ήμερες οπότε συνολικά θα συγκροτηθούν τρεις 
ομάδες. 
Αριθμός εθελοντών: Τέσσερις (4) εθελοντές ανά περίοδο (συνολικά 12 εθελοντές). 
Περίοδοι: Τρεις (3) ήτοι 19 Ιουλίου - 2 Αυγούστου, 2 Αυγούστου - 16 Αυγούστου, 16 
Αυγούστου - 30 Αυγούστου 2009.  



Διαμονή: στο Νεστόριο Καστοριάς ή στο Χιονάτο του Δήμου Ακριτών ή στην Καλή 
Βρύση του Δήμου Ακριτών. 
 
Οι εθελοντές που θα συμμετάσχουν και στα δύο προγράμματα θα προβαίνουν, 
έχοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, σε περιπολίες, σε επιλεγμένα σημεία του 
δάσους καθώς και σε στελέχωση πυροφυλακίων. Κατά τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα, οι εθελοντές – πέραν της ενημέρωσης σε σχέση με τη χλωρίδα και την 
πανίδα της περιοχής - θα έρθουν σε επαφή και με τους κατοίκους των γύρω χωριών 
αφού θα στελεχώσουν από κοινού ομάδες προφύλαξης. 
 
Σημειώσεις προς συντάκτες:  

• Περισσότερες πληροφορίες για τα Θερινά Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης: http://www.wwf.gr/ 
 

Περισσότερες πληροφορίες: Τζένη Λαζάρου, Συντονίστρια Συλλογικών Δράσεων και Εθελοντών 
WWF Ελλάς, τηλ. 210-3314893,  κιν: 6981 233 719, j.lazarou@wwf.gr 
 
 
 


