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                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
                           

            Με πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για την προστασία των δασών, 
που υλοποιούν από κοινού η Πρεσβεία της Αυστραλίας και ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός  και προωθείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας,  Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης προς τις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας 
μας μέσω της δωρεάς που προσέφερε η Αυστραλιανή Κυβέρνηση.  

         Το πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας για την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών,  αλλά και γενικότερα οι δράσεις για την στήριξη των πυρόπληκτων που 
έχουν ήδη υλοποιηθεί,  μέσω της δωρεάς (ύψους 3.000.000 δολαρίων Αυστραλίας), 
παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 14 
Απριλίου 2011 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», με 
κεντρικούς ομιλητές τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Ανδρέα 
Μαρτίνη και τον Πρέσβη της Αυστραλίας κ. Jeremy Newman.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Μαρτίνης χαρακτήρισε κάθε προσπάθεια για την πρόληψη 
των δασικών πυρκαγιών ως «προσφορά ζωής»,  ενώ αναφερόμενος στη δωρεά της 
Αυστραλιανής Κυβέρνησης έκανε ειδική αναφορά και στη ζωή που χάρισε σε 
συμπολίτες μας ο νεαρός αυστραλός υπήκοος  Zumit Douzon  με τη δωρεά των 
οργάνων του, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Από την πλευρά του ο Πρέσβης 
της Αυστραλίας κ. Newman υπογράμμισε ότι «  αυτή η  προσπάθεια για την 
προστασία των δασών πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον, με συνεργασία όλων των 
αρμόδιων φορέων και να μην περιοριστεί σε μια χορηγία».  

         Στη συνδρομή του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων για την προώθηση της ενημερωτικής εκστρατείας αναφέρθηκε η 
αναπληρώτρια υπουργός κ. Φώφη Γεννηματά, η οποία επισήμανε ότι « σε αυτή τη 
δύσκολή  περίοδο της οικονομικής κρίσης που λιγοστεύουν οι δυνατότητες για την 
ενίσχυση των μέσων δασοπυρόσβεσης, η πρόληψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία».  



Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, 
αντιστράτηγος κ. Παναγιώτης Μπονάτσος, ενώ παρευρέθηκε και ο υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Δημήτρης Δόλλης.   

          Με κεντρικό σύνθημα «Εμείς Δασοπονούμε», η ενημερωτική καμπάνια ξεκινά 
άμεσα με στόχο να κορυφωθεί πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου,  ενώ 
φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες πολίτες και να φθάσει σε κάθε σχολείο 
της χώρας -και στο πεδίο αυτό η συμβολή του αρμόδιου υπουργείου Παιδείας είναι 
καθοριστική. Η οργάνωση και προώθηση της  καμπάνιας, προϋπολογισμένου 
κόστους 110.000 δολαρίων, που καλύπτεται από την δωρεά της Αυστραλιανής 
Κυβέρνησης, περιλαμβάνει:   

●Την παραγωγή και προβολή τηλεοπτικού μηνύματος,  διάρκειας  30΄΄.  

● Την παραγωγή  ενός  ραδιοφωνικού  μηνύματος, διάρκειας  30΄΄.  
 
●Τη  δημιουργία – σχεδίαση πολύχρωμης αφίσας με  το  θέμα  της  εκστρατείας.  
 
 
Με  την  έναρξη  της  σχολικής  περιόδου  2011 – 2012 θα μπει σε εφαρμογή η 
δεύτερη φάση της καμπάνιας που στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των 
μαθητών και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:  
 

 Την παραγωγή  ενός  15΄ εκπαιδευτικού  DVD,   το  οποίο  θα  απευθύνεται σε 
μαθητές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  
      

  Την παραγωγή και διάθεση στα σχολεία  εκπαιδευτικού  υλικού, με ειδική 
εικονογράφηση για την πρόληψη και  αντιμετώπιση  των δασικών  πυρκαγιών.    
     

   Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μαθητές,  δασκάλους και  καθηγητές,  σε  επιλεγμένα  
σχολεία  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  χώρας,   που θα 
γίνει από  στελέχη του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  ιδίως του Σώματος των 
Εθελοντών - Σαμαρειτών.    
 
 
Οι δράσεις στην πυρόπληκτη Ηλεία  
 
Σημειώνεται ότι η δωρεά της Κυβέρνησης της Αυστραλίας στην πυρόπληκτη Ηλεία, 
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, διατέθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της 
στην πυρόπληκτη Ηλεία, μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε μια σειρά από 
έργα που ενίσχυσαν τη γενικότερη προσπάθεια ανοικοδόμησης και ανάπτυξη της 
περιοχής. Σε αυτά περιλαμβάνονται:    

  Η ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ωλένης ( Αυστραλιανό Αθλητικό 
Κέντρο Ωλένης), το οποίο εγκαινιάστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2010 και απορρόφησε 
το μεγαλύτερο τμήμα της δωρεάς (άνω των 2 εκατ. δολαρίων).  

  Η προσφορά μηχανήματος τύπου γκρέιντερ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών 
στο Δήμο Φολόης.  



 Η προσφορά τελευταίας τεχνολογίας πυροσβεστικού οχήματος στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.  

 Η δημιουργία πολυχώρου / εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Λύκειο 
Λάλα ( Δήμος Φολόης).  

 

 

 


