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Και φέτος δίνουμε το παρών  
στην εθελοντική δασοπυροπροστασία! 

 
Μετά την τραγική εμπειρία των τραγικών πυρκαγιών του 2007 στην Πελοπόννησο και τη Βόρεια Πίν-
δο (Γράμμος, Αμάραντος, Ζαγόρι κλπ.), καθώς και του 2008 στη Ρόδο, το WWF Ελλάς διοργανώνει 
και φέτος το καλοκαίρι προγράμματα εθελοντικής δασοπυροπροστασίας. Τα προγράμματα θα 
διεξαχθούν την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2010 στις παραπάνω περιοχές, και συγκεκριμένα 
στον Ταϋγέτο, με τη συνεργασία του ΕΟΣ Σπάρτης, στη Βωβούσα της Β. Πίνδου με τη συνεργασία 
της περιβαλλοντικής οργάνωσης Πίνδος Περιβαλλοντική, του Φορέα Διαχείρισης των Εθνικών 
Δρυμών Βίκου – Αώου - Πίνδου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και τέλος στη Νότια Ρόδο με τη 
συνεργασία του Δήμου Νότιας Ρόδου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.  
 
Σε κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, υπό την καθοδήγηση των τοπι-
κών συνεργατών του WWF Ελλάς. Το κόστος συμμετοχής είναι 105 ευρώ και καλύπτει τη διαμονή, τη 
διατροφή, την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς και περιηγήσεις-εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή των προ-
γραμμάτων. 
 
Τα προγράμματα εθελοντικής δασοπυροπροστασίας θα διεξαχθούν ως εξής:  
 
Βωβούσα, Ανατολικό Ζαγόρι, Πίνδος, 1 Αυγούστου – 12 Σεπτεμβρίου 2010  
H Βωβούσα βρίσκεται 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μετσόβου. Το χωριό χωρίζουν στα δύο τα 
κρυστάλλινα νερά του ποταμού Αώου, ενώ γειτνιάζει με  τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, γνωστό 
για τις μοναδικές του φυσικές αξίες . Η Βωβούσα γεωγραφικά βρίσκεται στην καρδιά του Εθνικού 
Πάρκου  περιτριγυρισμένη από τα πυκνά δάση της  Β. Πίνδου. 
Στην περιοχή συναντάμε σπάνια και μεγάλα θηλαστικά, όπως είναι η αρκούδα, ο λύκος και το αγριό-
γιδο, καθώς και ενδημικά φυτά και λουλούδια. 
Το πρόγραμμα που θα έχει εφαρμογή στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, με έδρα την κοινότητα 
Βωβούσας του νομού Ιωαννίνων, οργανώνεται από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Πίνδος 
Περιβαλλοντική και WWF Ελλάς σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου της Β. 
Πίνδου. Κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα είναι εφοδιασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
και θα συνεργάζεται επίσης στενά με τους υλοτόμους των δασικών συνεταιρισμών  Βωβούσας και το  
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Μετσόβου και Μηλιωτάδων. Κάθε ομάδα θα αντικαθίσταται κάθε 15 μέρες, 
οπότε συνολικά θα συγκροτηθούν τρεις (3) ομάδες. 
Εργασία: Περιπολίες σε επιλεγμένα σημεία του Εθνικού Πάρκοιυ, στελέχωση πυροφυλακίων και συ-
ντήρηση μονοπατιών. 
Αριθμός εθελοντών: Οκτώ (8) εθελοντές ανά περίοδο (συνολικά 24 εθελοντές) 
Περίοδοι: Τρεις (3),  
(α) 1-15 Αυγούστου,  
(β) 15-29 Αυγούστου,  
(γ) 29 Αυγούστου-12 Σεπτεμβρίου. 
Διαμονή: Στο καταφύγιο της Βωβούσας «Βάλια Κάλντα» με πρόσβαση σε οργανωμένη κουζίνα και 
εγκαταστάσεις υγιεινής. 
 
Ταΰγετος, 1– 29 Αυγούστου 2010 
Το πρόγραμμα οργανώνεται από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς και τον Ελληνικό Ορει-
βατικό Σύλλογο Σπάρτης στην ανατολική περιοχή του Ταϋγέτου, του ψηλότερου και πιο πλούσιου σε 
ενδημικά φυτικά είδη, ορεινού όγκου της Πελοποννήσου (2407 μ.), με έδρα την κοινότητα Αναβρυτής 



που απέχει 12 χλμ. από τη Σπάρτη. Η Αναβρυτή υπήρξε παλιό κεφαλοχώρι, και διέθετε ιδιαίτερα ακ-
μάζουσα οικονομία αλλά πλέον ο πληθυσμός έχει μειωθεί, οπότε και αποτελεί ορμητήριο για διάφο-
ρες πεζοπορικές διαδρομές. 
Εργασία: Συντήρηση πεζοπορικών μονοπατιών καθώς και στελέχωση πυροφυλακίων. 
Περίοδοι: Δύο (2) 
(α) 1-14 Αυγούστου, 
(β) 16-29 Αυγούστου. 
Αριθμός Εθελοντών: 15 (13 εθελοντές, 2 Ομαδάρχες) ανά περίοδο. 
Διαμονή: Στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Βρυσεατών & Φίλων της Αναβρυτής «η Φανερωμένη», 
στο παλιό σχολείο της Αναβρυτής. 
 
Νότια Ρόδος, 8 – 22 Αυγούστου 2010 
Η Ρόδος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας σε απόσταση 250 ναυτικά μίλια από τον 
Πειραιά. Δασικές πυρκαγιές απειλούν διαχρονικά το νησί με μεγαλύτερες αυτές του 1987, 1992 και 
2008. Οι πυρκαγιές αυτές κατέστρεψαν προστατευόμενες περιοχές και περιοχές με σημαντικές 
οικολογικές αξίες της κεντρικής και νότιας Ρόδου. Στις περιοχές αυτές διαβιεί το ελάφι της Ρόδου και 
φιλοξενούνται πολλά είδη της ορνιθοπανίδας.  
Το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή στη  Νότια Ρόδο, με έδρα την κοινότητα Απολακκιάς και γίνεται σε 
συνεργασία με το Δήμο Νότιας Ρόδου. Η ομάδα των εθελοντών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμ-
μα, θα συνεργάζεται επίσης με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου για τη στελέχωση πυροφυλακίων 
και την ενημέρωση των εθελοντών σε θέματα δασικών πυρκαγιών.. 
Εργασία: Στελέχωση πυροφυλακίων και συντήρηση οικοτουριστικών εγκαταστάσεων. 
Αριθμός Εθελοντών: 15 (13 εθελοντές, 2 Ομαδάρχες) ανά περίοδο. 
Διαμονή: Στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας εθελοντών στο Φράγμα Απολακκιάς. 
 
Τα προγράμματα εθελοντικής δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης εντάσσονται στο πρόγραμμα 
«Το Μέλλον των Δασών», που εκπονείται από το WWF Ελλάς και συγχρηματοδοτείται από τα 
Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από τις εισφορές των 
υποστηρικτών της οργάνωσης. 
 
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 στο 210-3314893 και στο j.lazarou@wwf.gr.  
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Τζένη Λαζάρου, Συντονίστρια Συλλογικών Δράσεων & Εθελοντών WWF Ελλάς, 210-3314893, j.lazarou@wwf.gr 
 
 


