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Η φωτιά σε αφορά
Πρόσεχε τι κάνεις. Πρόσεχε γύρω σου.
Συμμαχία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στην Αχαΐα και την
Κεφαλονιά

Πόσο απλό είναι να γίνει κανείς εμπρηστής από αμέλεια; Ποιες είναι οι εργασίες που
προκαλούν σπίθες και θα μπορούσαν να μετατρέψουν σε στάχτη ένα καταπράσινο δάσος;
Τι ρόλο παίζουν οι πολίτες, οι εθελοντές και οι φορείς στην πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών;
Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντά η εκστρατεία «Η φωτιά σε αφορά»
(wwf.gr/fires), που υλοποιεί από τις αρχές του έτους το WWF Ελλάς σε Αχαΐα και
Κεφαλονιά, με βασικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άμεση
κινητοποίηση των πολιτών γύρω από το θέμα της πρόληψης, ως βασική ασπίδα
προστασίας για τα δάση μας, με δεδομένο ότι το 90% των δασικών πυρκαγιών
προκαλείται από τον άνθρωπο και ότι η αμέλεια εξακολουθεί να είναι η κυριότερη
αιτία του προβλήματος. H Αχαΐα και η Κεφαλονιά επελέγησαν εξαιτίας των
επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών που σημειώνονται στις συγκεκριμένες περιοχές τα
τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στις τοπικές κοινωνίες και
οικοσυστήματα, και υποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, την ανάγκη για άμεση λήψη
ειδικών μέτρων προστασίας.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση της εκστρατείας, έμπρακτος αρωγός στην
προσπάθεια αυτή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, η οποία συμβάλλει με όλα τα μέσα που διαθέτει στη διάχυση του
μηνύματος πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και την οργάνωση της αντιπυρικής
προστασίας. Άμεσοι συνεργάτες είναι επίσης, η Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ,
η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης Βραχναιίκων και η Εθελοντική Ομάδα
Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου.
Μέσα από την εκστρατεία οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πόσο
εύκολο είναι δυστυχώς να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, ποιες είναι οι εργασίες πρόληψης

που πρέπει να κάνουν, αλλά και ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να αποφύγουν
ώστε να εξαλειφθεί ακόμα και ο παραμικρός κίνδυνος φωτιάς από αμέλεια.
Επιπλέον, η εκστρατεία προβλέπει δράσεις ενημέρωσης των τοπικών φορέων αλλά
και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών για τις άμεσες και μακροχρόνιες επιπτώσεις
των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον.
Δείτε εδώ και εδώ το βίντεο της εκστρατείας για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Ήδη, στο πλαίσιο της εκστρατείας, το WWF Ελλάς υλοποίησε πέντε εργαστήρια
κατάρτισης εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα της πρόληψης και, σε συνεργασία με
τη θεατροπαιδαγωγική ομάδα ΠΑιΘέΑ, παρήχθη σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για
μαθητές. Επιπλέον, το WWF Ελλάς με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου υλοποίησε στους πέντε δήμους Αχαΐας και Κεφαλονιάς διαδραστικά
εργαστήρια για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στα οποία συμμετείχαν πάνω
από 120 εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοσίων φορέων και εθελοντικών ομάδων
δασοπροστασίας.
Επίσης, το προσεχές διάστημα θα τοποθετηθούν τρεις πινακίδες σε επιλεγμένα
σημεία προστατευόμενων περιοχών, ενημερώνοντας τους επισκέπτες σε ημερήσια
βάση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουν.
Σημειώνεται ότι με στόχο την καλύτερη διάχυση των μηνυμάτων, το σύνολο του
ενημερωτικού υλικού που παρήχθη (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, ραδιοτηλεοπτικά αρχεία, κτλ.) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (wwf.gr/fires) και είναι
διαθέσιμο δωρεάν προς όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να
υλοποιήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην περιοχή τους.
Σε δηλώσεις του ο Ηλίας Τζηρίτης, συντονιστής τοπικών δράσεων του WWF Ελλάς
επισήμανε: «Με κεντρικό μήνυμα η φωτιά σε αφορά, αυτή η εκστρατεία αναδεικνύει
ότι η προστασία των δασών μας δεν εναπόκειται μόνο στις αρμόδιες αρχές και
υπηρεσίες αλλά είναι στο χέρι μας. Ενημερωνόμαστε και παίρνουμε τα μέτρα μας για
να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τα δάση μας και τα πολύτιμα οικοσυστήματα που
υποστηρίζουν».
Σε δηλώσεις του ο κος Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου τόνισε: «Η
συστράτευση των πολιτών στην προσπάθεια μείωσης των κινδύνων πρόκλησης
πυρκαγιάς είναι κομβικής σημασίας για την προστασία των δασών. Καλούμε όλους
τους φορείς Αχαΐας και Κεφαλονιάς να αγκαλιάσουν τα μηνύματα της εκστρατείας και
να αποτελέσουν τους πρεσβευτές μας στην προσπάθεια της μείωσης του αριθμού
των δασικών πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους».

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την δημιουργία ευρύτερων συμμαχιών
των δημόσιων και εθελοντικών φορέων που δουλεύουν για την πρόληψη των
δασικών πυρκαγιών. Αυτοί είναι:
Συμμαχία για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Αχαΐας, Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, Δήμος Αιγιάλειας, Φορέας Διαχείρισης
Υγροτόπων Στροφυλιάς, Κοτυχίου και Κυπαρισσιακού Κόλπου, Φορέας Διαχείρισης
Χελμού-Βουραϊκού, Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης Βραχναιϊκων, Σώμα
Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, Σωματείο Εθελοντών
Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας, Φυσιολατρικός Σύλλογος για την προστασία του όρους
Μόμβρη η «Αριά», Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας «Αχαιός»,
Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ
Συμμαχία για τις πυρκαγιές στην Κεφαλονιά: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, Διεύθυνση Δασών Κεφαλονιάς,
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, Δήμος Κεφαλονιάς-Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Εθελοντική Ομάδα
Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
Κεφαλονιάς, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Ελειού – Πρόννων, Εθελοντική
Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερίσου, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
21ας, Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ.
Η εκστρατεία «Η φωτιά σε αφορά» υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του
Πράσινου Ταμείου και της ναυτιλιακής εταιρείας Andriaki Shipping, που είχε
υποστηρίξει δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην Άνδρο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σημειώσεις προς τους συντάκτες:



Κατεβάστε από εδώ όλο το επικοινωνιακό υλικό της εκστρατείας και
φωτογραφικό υλικό. Δείτε εδώ και εδώ τα βίντεο.
Η εκστρατεία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Η φωτιά δεν παίζει, μην
παίζεις με το μέλλον του τόπου σου. Τοπική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και
εμπλοκής του κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού για την πρόληψη δασικών
πυρκαγιών» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπομέτρο
A.2.5. «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση
και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών».
Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ. Δικαιούχος: WWF Ελλάς.

Περισσότερες πληροφορίες:
Χρίστη Σωτηρίου, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου WWF Ελλάς, τηλ.: 210 3311988,
c.sotiriou@wwf.gr
Ελένη Παναγιωτίδη, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου, τηλ.: 2610-461433, dpp@apd-depin.gov.gr
Λίγα λόγια το WWF Ελλάς:
Το WWF Ελλάς αποτελεί το ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Βασική
αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας ως
αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου, να συμβάλει στη μείωση του ανθρώπινου
αποτυπώματος μέσω βιώσιμων λύσεων, και να αποτρέψει την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το WWF Ελλάς, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.wwf.gr/

Λίγα λόγια την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε
θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων
των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την
αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

