
 

 
 

 
   

Δελτίο Τύπου         1 Ιουνίου 2010
 

 

Φορτίζουμε τον Πλανήτη θετικά και αυτό το καλοκαίρι! 
 
Για τέταρτη συνεχή χρονιά η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς διοργανώνει τα Θερινά Προ-
γράμματα Εθελοντικής Εργασίας με την υποστήριξη της Amita Motion. Στόχος των προγραμμάτων, 
που πλέον έχουν γίνει θεσμός για την οργάνωση, είναι να καλλιεργηθεί η αξία της εθελοντικής προ-
σφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Φέτος οι εθελοντές θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τέσσερις σημαντικές οικολογικά περιοχές 
της χώρας, στην Κρήτη, τη Ζάκυνθο, την Κερκίνη και την Πρέσπα. Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει εκτός από την πρωινή εργασία, συζητήσεις και περιηγήσεις με τους επιστημονικούς συνεργάτες 
του WWF Ελλάς, εκδρομές στη γύρω περιοχή και συμμετοχή σε τοπικά πολιτισμικά δρώμενα.  Σε κά-
θε πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας 18-35 ετών, και το κόστος συμμετοχής 
ανέρχεται στα 105 Ευρώ (καλύπτει διαμονή, διατροφή, ιδιωτική ασφάλιση, ξεναγήσεις και περιηγή-
σεις/εκδρομές).  
 
Οι συμμετέχοντες στα Θερινά Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας θα έχουν την ευκαιρία να επισκε-
φτούν και να διαμείνουν σε κάποιες από τις οικολογικά σημαντικές περιοχές της Ελλάδας, να μυηθούν 
στα μυστικά των τόπων και να συναντήσουν τους ανθρώπους αυτών των περιοχών, ενώ ταυτόχρονα 
θα  γνωρίσουν από κοντά το έργο της οργάνωσης συμβάλλοντας ενεργά σε αυτό. Τα Θερινά Προ-
γράμματα Εθελοντικής Εργασίας προσφέρουν και φέτος το καλοκαίρι μια μοναδική ευκαιρία να βιώ-
σουν οι συμμετέχοντες την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η επαφή με τη φύση σε συνδυασμό 
με τη χαρά της εθελοντικής προσφοράς για την ουσιαστική προστασία του φυσικού πλούτου της Ελ-
λάδας.  
 
Η Amita Motion, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία τους περιβάλλοντος αφορά όλους μας, έχει εντάξει 
την περιβαλλοντική ηθική και συνείδηση στην φιλοσοφία της και το αποδεικνύει με συνέπεια και συνέ-
χεια. Φέτος, υποστηρίζει για τέταρτη συνεχή χρονιά τα Θερινά Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας 
του WWF Ελλάς, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται έμπρακτα για το περιβάλλον. Με το σύνθημα «Γε-
μίζουμε τον Πλανήτη με Θετική Ενέργεια» έχει θέσει ως στόχο της την ενημέρωση και ευαισθητοποίη-
ση των νέων ανθρώπων για τη σημασία της ανακύκλωσης, του περιορισμού των αέριων ρύπων, αλ-
λά και της προστασίας περιοχών με ουσιαστική οικολογική σημασία για τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυ-
τό, υλοποιεί δράσεις, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε με τη συνέργια σημαντικών φορέων όπως το 
WWF Ελλάς, που χαρίζουν θετική ενέργεια όχι μόνο στο κοινό των νέων ανθρώπων αλλά και στο πε-
ριβάλλον. 
 
Τα θερινά προγράμματα εθελοντικής εργασίας θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές και η-
μερομηνίες;  
 
Σούδα Χανίων, Κρήτη, 11-24 Ιουλίου 2010 
Η ξεχωριστή σημασία που έχουν οι νησιωτικοί υγρότοποι για τη γεωγραφική συνέχεια, την ποικιλία και τη συ-
ντήρηση της ζωής στα Ελληνικά νησιά, το κενό επιστημονικής γνώσης σε ό,τι τους αφορά αλλά και οι αυξανό-
μενες σε ένταση και έκταση απειλές που αντιμετωπίζουν οδήγησαν το WWF Ελλάς να αναλάβει το 2004 την 
πρωτοβουλία να δώσει ταυτότητα σε όλους τους νησιωτικούς υγροτόπους. Μέσα από το πρόγραμμα «Προστα-
σία των Νησιωτικών Υγροτόπων της Ελλάδας» καταγράφηκαν και απογράφηκαν συνολικά 782 υγρότοποι - 672 
σε 65 νησιά του Αιγαίου και 110 σε 10 νησιά του Ιονίου. Παράλληλα, δρομολογήθηκε και μία σειρά δράσεων για 
την προστασία τους με κύριους άξονες την έρευνα, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τις συντονισμένες συ-
νεργασίες μεταξύ φορέων για την υλοποίηση υποδειγματικών διαχειριστικών μέτρων σε κάποιους από τους υ-
γροτόπους και την άσκηση πιέσεων σε όλα τα επίπεδα για την προστασία τους. Για το λόγο αυτό, και με στόχο-
ορόσημο την αποκατάσταση και διαχείριση ενός σημαντικού υγροτόπου της Κρήτης, του Μορώνη, οργανώνεται 



για πρώτη φορά στην περιοχή της Σούδας θερινό πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας, σε συνεργασία με τους 
τοπικούς συνεργάτες του WWF Ελλάς και το Δήμο Σούδας. 
Εργασία: Η εργασία θα περιλαμβάνει χειρωνακτική εργασία (απομάκρυνση φερτών υλικών) για την διαμόρφω-
ση του υγροτόπου μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης μπαζών που είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2010 
καθώς και διαμόρφωση οικοτουριστικών διαδρομών. 
Αριθμός εθελοντών: 15 (13 εθελοντές, 2 ομαδάρχες). 
Διαμονή: Στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, στη Σούδα Χανίων.. 
 
Παραλία Σεκανίων, Ζάκυνθος, 18-31 Ιουλίου 2010  
Η ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Λαγανά, θεωρείται εξαιρετικής οικολογικής σημασίας για τη διατήρηση του 
πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας Caretta-Caretta. Το WWF Ελλάς, το 1994 αγόρασε την έκταση που περι-
βάλλει τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, τα Σεκάνια, που αποτελεί και τον πυρήνα 
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. 
Εργασία: Η εργασία περιλαμβάνει συντήρηση μονοπατιών, αυλακιών, πασσάλων καθώς και του φυλακίου που 
βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής των Σεκανίων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Αριθμός εθελοντών: 15 (2 ομαδάρχες, 13 εθελοντές). 
Διαμονή: Σε σχολείο της περιοχής. 
 
Λίμνη Κερκίνη , 25 Ιουλίου – 7 Αυγούστου 2010  
Η ορνιθοπανίδα της λίμνης Κερκίνης θεωρείται  από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Βρί-
σκεται στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα ποταμού και απέχει περίπου 80χλμ. από την Θεσσαλονίκη 
και 35 χλμ. από τις Σέρρες. Η κατασκευή  πλωτών ξύλινων βάσεων για φώλιασμα σπάνιων πουλιών καθώς και 
η δημιουργία και συντήρηση υποδομών από τους εθελοντές του WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Φορέα Δια-
χείρισης Λίμνης Κερκίνης θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την διατήρηση αυτού του σπάνιου βιότοπου.  
Εργασία: Κατασκευή πλωτών ξύλινων βάσεων για φώλιασμα σπάνιων πουλιών, κατασκευή τεχνητών θέσεων 
ανάπαυσης πουλιών, δημιουργία και συντήρηση υποδομών (κιόσκια, θέσεις παρατήρησης πουλιών κλπ.). 
Αριθμός εθελοντών: 15 (13 εθελοντές, 2 ομαδάρχες). 
Διαμονή: Στο κλειστό γυμναστήριο της Βυρώνειας Κερκίνης. 
 
Πρέσπες, 8-21 Αυγούστου 2010 
Η περιοχή των Πρεσπών βρίσκεται στην καρδιά των Βαλκανίων, στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την μοιράζο-
νται 3 χώρες: η Ελλάδα, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ. Οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα και τα γύρω βουνά που τις 
περικλείουν σχηματίζουν τη λεκάνη των Πρεσπών. Οι δύο λίμνες βρίσκονται σε υψόμετρο 853μ. περίπου ενώ 
τα γύρω βουνά φθάνουν συχνά πάνω από τα 2.000μ. Η Μικρή Πρέσπα ανήκει στην Ελλάδα, εκτός από ένα πο-
λύ μικρό τμήμα στα νότια που βρίσκεται στην Αλβανία. Η Μεγάλη Πρέσπα μοιράζεται και στις 3 χώρες, με την 
ΠΓΔΜ να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Λόγω της απομόνωσης της περιοχής, πολλά είδη φυτών 
και ψαριών είναι ενδημικά της Πρέσπας ή/και των Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει ότι συναντώνται μόνο στην Πρέ-
σπα και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Ακόμα πολλά είδη πανίδας και χλωρίδας είναι σπάνια και προστα-
τεύονται από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η Πρέσπα φιλοξενεί την μεγαλύτερη στον κόσμο α-
ποικία Αργυροπελεκάνου, είδος που απειλείται παγκοσμίως με εξαφάνιση.  
Εργασία: περιλαμβάνει παρακολούθηση και καταγραφή των πελεκάνων που περνάνε από το όρος Βαρνούντα, 
σε συνεργασία με τους τοπικούς συνεργάτες της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών. 
Αριθμός Εθελοντών: 15 (13 εθελοντές, 2 Ομαδάρχες) 
Διαμονή: Στον βιολογικό σταθμό φιλοξενίας εθελοντών στο χωριό Μικρολίμνη Πρεσπών έπειτα από την ευγενι-
κή παραχώρηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 
    
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 στο 210-3314893 και j.lazarou@wwf.gr. 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Τζένη Λαζάρου, Συντονίστρια Συλλογικών Δράσεων και Εθελοντών WWF Ελλάς, τηλ. 210-3314893, 
j.lazarou@wwf.gr 
 


