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Η 
φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή 
ανάμεσα στο νεκροταφείο Βύρω-
να και τη λεωφόρο Κατεχάκη 
και στη συνέχεια επεκτάθηκε 
με ταχύτατους ρυθμούς εξαι-

τίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν 
με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν 
σε κατοικημένες περιοχές του Καρέα, 
της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης.  
Μάλιστα ο καπνός κάλυψε τη μισή Αττική.

Κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει 
ότι ακούστηκαν εκρήξεις λίγο πριν 
ξεσπάσει η φωτιά. Υπάρχουν όμως και 
άλλες καταγγελίες για οργανωμένο σχέδιο 
εμπρησμού. Τα παρακάτω στοιχεία 
ενισχύουν τον ισχυρισμό!

Κανένας από τους «επαϊοντες» δεν 
έδωσε σημασία στα ανησυχητικά σημάδια!

Τον Απρίλιο  μήνα έχουν καταγραφεί 
τρεις επιθέσεις σε παρατηρητήρια πάνω 
στο βουνό, τα οποία καλύπτουν την έκτα-
ση από τα Γλυκά Νερά μέχρι τον Καρέα. 
Θεωρούνται υψίστης σημασίας, καθώς 

η καταστροφή τους αφήνει ευάλωτο τον 
Υμηττό, αφού, σε τυχόν πυρκαγιά, δεν θα 
υπάρξει γρήγορη ανταπόκριση. Μάλιστα, 
για το θέμα  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας, κ. Αναστάσιο Μαυρόπουλο, ώστε 
να ληφθούν μέτρα.

Ωστόσο, το δεύτερο χτύπημα των αγνώ-
στων, μία εβδομάδα μετά και σε διαφορετικό 
παρατηρητήριο χτύπησε καμπανάκι στο 
επιτελείο των εμπλεκόμενων φορέων 
δασοπροστασίας.

 Στις 27 Απριλίου, κατά την πρωινή 
περιπολία εντοπίστηκε σπασμένο το εν 
λόγω παρατηρητήριο και διαπιστώθηκε 
ότι άγνωστοι είχαν δέσει συρματό-
σχοινα στις ξύλινες κολόνες και στη 
συνέχεια επιχείρησαν με αυτοκίνητο να 
κατεδαφίσουν τον ξύλινο πύργο. Τελικά, 
οι δράστες δεν τα κατάφεραν, όμως τον 
κατέστησαν επισφαλή και τον έθεσαν εκτός 
λειτουργίας. Το δεύτερο παρατηρητήριο, 
στη θέση Αγίας Παρασκευής, που τέθηκε 

σκοπίμως εκτός λειτουργίας. Άγνωστοι 
πριόνισαν τις ξύλινες βάσεις αντιστήριξης 
και το κατέστησαν επισφαλές.

Ενώ στη συνέχεια:
Το τέταρτο καμπανάκι χτύπησε όταν 

στις 20 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τον 
εμπρησμό του παρατηρητηρίου, σε δασικό 
χωματόδρομο (που είναι κλειδωμένος με 
μπάρες και χρησιμοποιείται από την Πυρο-
σβεστική μόνο σε περίπτωση φωτιάς) άγνω-
στος έβαλε στις 7 το απόγευμα μικρή 
πυρκαγιά στα μισά του δρόμου και σε 
δύσβατο σημείο.

Οπως εξηγεί στην εφημερίδα «Εθνος» 
ο κ. Στογιάννης, αυτό το ανεξήγητο 
περιστατικό μπορεί να ερμηνευτεί 
μόνο ως δοκιμαστική ενέργεια ώστε 
να χρονομετρηθεί η ανταπόκριση της 
Πυροσβεστικής και των φορέων. Την 
ίδια στιγμή, το τελευταίο διάστημα έχουν 
αυξηθεί οι παρενοχλήσεις στους ασυρμά-
τους της Δασοπροστασίας αλλά και της 
Πυροσβεστικής. Αγνωστοι καταλαμβάνουν 

τις συχνότητες με μουσική ή δίνουν «ψεύ-
τικες» κλήσεις.
Τα αποτελέσματα  
τα βλέπουμε σήμερα.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελή-
ματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος 
των δύο συλληφθέντων που θεωρούνται 
υπαίτιοι για τη μεγάλη πυρκαγιά που 
ξέσπασε την Παρασκευή  στον Υμηττό. 
Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγο-
ρίες για εμπρησμό δάσους από  αμέλεια 
και εμπρησμό από τον οποίο υπήρξε 
κίνδυνος σε ανθρώπους και πράγματα 
από αμέλεια. Οι δύο ύποπτοι βρίσκο-
νταν στην περιοχή, όπου διατηρούσαν 
κυψέλες μελισσιών και από απροσεξία 
τους έπεσαν κάρβουνα από το μεταλλικό 
δοχείο καπνού που χρησιμοποιούν για το 
επάγγελμα τους.

Μετά την άσκηση της δίωξης οδηγή-
θηκαν στο Αυτόφωρο τριμελές Πλημμε-
λειοδικειο

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ!
▶  ΝΕΚΡΟΣ 47ΑΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣ 
▶ ΚΑΗΚΑΝ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
▶   ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΙΑ

▶  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΑΝ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ  
ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ!

▶  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ! 
▶  ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ  

ΕΙΚΟΝΑ ΟΝΤΑΣ ΠΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΕΦΥΓΑΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ...

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
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Τα μέλη της Επιτροπής Δασοπροστα-
σίας της Καισαριανής, ευρίσκονται 
επί ποδός πολέμου. Ο λόγος είναι 

ότι ευρίσκονται ενώπιον μιας τεράστιας 
επέμβασης στα μονοπάτια του δάσους 
του Υμηττού τα οποία φθάνουν μέχρι την 
κορυφογραμμή, αλλά και ολόκληρου του 
βουνού, τα οποία μετατρέπονται σε πίστες 
για ποδήλατα βουνού και μηχανές μοτο-
κρός. Κατασκευάζονται επιχωματώσεις, 
βατήρες για άλματα, αναβαθμίδες και 
πολλές άλλες παρεμβάσεις που συνδυά-
ζονται με την ταχύτητα και την επικίνδυνη 
οδήγηση.    

Η Επιτροπή Δασοπροστασίας της 
Καισαριανής έχει 4 Πυροσβεστικά και 
2 Οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 
στεγάζεται στο στάδιο του Εθνικού Αστέρα. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος 
Εξαρχόποιυλος, συνταξιούχος χημικός, 
εξηγεί ότι η λέξη «εθελοντής» είναι πολύ 
σημαντική, η αμοιβή μας είναι να βλέπουμε 
το δάσος πράσινο χωρίς καμία επέμβαση 
(η βανδαλισμό) από ανθρώπινο χέρι. 

Το δάσος για να ξαναγίνει χρειάζεται 
25 χρόνια και εμείς της Επιτροπής φοβό-
μαστε το Κράτος και πιστεύουμε ότι με 
την πρώτη δυσκολία θα εγκαταλείψει την 
δημιουργία του δάσους. Αυτός είναι και 
ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ.  Για μία 
έκτακτη ανάγκη.

Η Επιτροπή Δασοπροστασίας λει-
τουργεί εδώ και 30 χρόνια, αλλά φέτος 
έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μία ομάδα 
ανθρώπων δεν δέχονται ότι το δάσος 
είναι κοινωνικό αγαθό και νομίζουν ότι 
μπορούν να κάνουν σε αυτό ό, τι θέλουν. 
Είναι ομάδες των 6-7 ατόμων, αλλά καμιά 
φορά και μεμονωμένα άτομα, που χρησι-
μοποιούν τα μονοπάτια του δάσους για 
να κάνουν ποδήλατο η μοτοκρός, χωρίς 
να υπολογίζουν καθόλου τους επισκέπτες 

οδοιπόρους αλλά και χωρίςκαθόλου να 
σέβονται το δάσος. Όλα αυτά γίνονται, 
δυστυχώς, με την πλήρη απουσία του 
Δασαρχείου αλλά και των Δήμων.       

Η Επιτροπή έχει 4 Παρατηρητήρια στο 
βουνό και κάθε φορά βρίσκει καταστροφές 
σε αυτά. Τα τραπέζια και οι πάγκοι που 
έχουν τοποθετηθεί τα βρίσκουν αναποδο-
γυρισμένα και σπασμένα.  Υπάρχει πλήθος 
φωτογραφιών που δείχνουν τις παρεμ-
βάσεις στα  μονοπάτια προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι πίστες για τα ποδήλατα 
και το μοτοκρός. Έτσι χωρίς καμία άδεια, 
χωρίς καμία συνεννόηση με το Δασαρχείο 
και τον Δήμο. Με αυτό τον τρόπο αντί 
να απολαύσει κανείς την βόλτα του στο 
δάσος, κινδυνεύει από τις μηχανές και τα 
ποδήλατα που κινούνται με ιλιγγιώδεις 
ταχύτητες μέσα στα μονοπάτια.

Ο Αρμόδιος Δασάρχης Πεντέλης Αθα-
νάσιος Ρέππας, τόνισε την ανάγκη να λυθεί 
το θέμα, διότι αφενός είναι επικίνδυνο, 
αφετέρου δημιουργεί πολλές αρνητι-
κές συνέπειες στο δάσος. Το Δασαρχείο 
Πεντέλης είναι σε συνεργασία με τον Δήμο 
Καισαριανής αλλά και με την Επιτροπή 
Δασοπροστασίας, ώστε να σταματήσει 
αυτές τις δραστηριότητες μέσα στο δάσος. 
Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να απο-
λαμβάνει την βόλτα του μέσα στο δάσος 
και δεν του επιτρέπεται να αλλοιώνει το 
ανάγλυφο της περιοχής και να θέτει σε 
κίνδυνο άλλους περιπατητές με αρνητικές 
συνέπειες για το δάσος. 

Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα 
δασικά οικοσυστήματα οι δραστηριότητες 
σε δασικές εκτάσεις των μηχανών μοτοκρός 
και των ποδηλάτων είναι:

-Καταστροφή η θραύση μεμονωμένων 
φυτών. 

- Τροποποίηση των φυσικών και χημι-
κών ιδιοτήτων του εδάφους (πορώδες, 

υγροσκοπικότητα, απορροφητική ικανό-
τητα, κλπ.) 

-  Εισαγωγή ζιζανίων και παθογόνων. 
Οι επιδράσεις στην άγρια πανίδα μπορεί 
να είναι:

-  Θάνατος λόγω πρόσκρουσης μικρών 
θηλαστικών

-  Θάνατος ασπόνδυλων λόγω σύν-
θλιψης

Η αύξηση των οχλήσεων και του θορύ-
βου μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή 
οικοτόπων και περιοχών φωλεωποίησης 
για διάφορα είδη πτηνών και θηλαστικών 
σε περιοχές λιγότερο ευνοϊκές με συνέπεια 
να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός τους.

Είναι φανερό ότι όλα τα προαναφερ-
θέντα σχετίζονται άμεσα με την χρήση 
και την οργάνωση των δραστηριοτήτων 
δασικής αναψυχής.

Στο σχετικό άρθρο του σχεδίου Νόμου 
«Δασικά οικοσυστήματα :  Ορισμοί, μέτρα 
προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» 
ορίζεται ρητά ότι μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν αγώνες σε συγκεκριμένες δασικές 
εκτάσεις, αλλά πάντα σε συνεργασία με 
το αρμόδιο Δασαρχείο και την γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Η ανοργανωσιά των Δήμων  
και της Πυροσβεστικής! 

Τα πυκνά νέφη της πυρκαγιάς «θόλω-
σαν» την «όραση» τους και δεν ήξεραν ούτε 
τι έχασαν, ούτε πόσα έχασαν! Η εφημερίδα 
επικοινώνησε με όλους τους Δήμους 
που «αγκαλιάζουν» το βουνό ήτοι Δήμοι 
Ηλιουπολης- Δάφνης, Βύρωνα- Καρέα,  
Καισαριανής, Υμηττού και Αργυρούπολης.

 Η απάντηση της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των Δήμων ήταν ότι ΔΕΝ γνώριζαν τι 
είχε χαθεί! ΜΟΝΟ ο Δήμος Αργυρούπολης 
δια στόματος του Αντιδημάρχου πρασίνου 

κ. Κρητικού μας είπε ότι « Χάσαμε ευτυχώς 
κάτω του 20% της έκτασης του πρασίνου 
του δήμου μας και αυτό διότι είμασταν 
προετοιμασμένοι! Το εκκλησάκι της Αγ. 
Ειρήνης που βρίσκεται στο βουνό, το 
γήπεδο, οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις, 
το πέτρινο θέατρο, όλα είναι ανέπαφα. 

Είχαμε γεμάτες τις 33 δεξαμενές του 
δήμου μας , ενώ από την 1η Ιουλίου η 
ομάδα πυροφυλάκων του δήμου είναι σε 
ετοιμότητα. Όπως σε ετοιμότητα ήταν και 
οι 3 υδροφόρεςτου δήμου μας που έδωσαν 
την μάχη και την κέρδισαν σύντομα και 
με ελάχιστες απώλειες».

Σε κατάσταση αλλαλούμ και η πυρο-
σβεστική η οποία ΔΕΝ ήξερε συνολικά για 
την περιοχή του Υμηττού τι κάηκε και που. 

Σε επικοινωνία μας με την Υπεύθυνη 
ενημέρωσης της Πυροσβεστικής Πυρο-
νόμο Σαρδέλη Βαρβάρα, μάθαμε ότι θα 
έπρεπε να περιμένουμε 3 μέρες για να 
γίνει η καταγραφή και να δοθούν στην 
δημοσιότητα τα στοιχεία!

Κατόπιν της ανυπαρξίας τόσων στοιχεί-
ων, αλλά και της χαρακτηριστικής δυσκαμ-
ψίας της κρατικής μηχανής ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
για λογαριασμό του Ελληνικού λαού να 
μας απαντήσετε ΑΜΕΣΑ στα εξης:
ΠΟΤΕ και ΠΩΣ θα ενισχύσετε τις 
αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας 
και πυρόσβεσης.
Ποια Μέτρα θα πάρετε για την αντι-
πυρική προστασία.
Πως θα καλύψετε τις ανάγκες μας σε 
τεχνικά μέσα, κυρίως επίγεια.
ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ θα μας πείτε τι κάηκε 
και που
ΠΟΤΕ θα χαρακτηρίσετε αναδασωτέες 
περιοχές!
ΠΟΤΕ θα κάνετε σχεδιασμό δασοτε-
χνικών και αντιδιαβρωτικών αντι-
πλημμυρικών έργων! 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΤΟ ΕΙΧΕ «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ» ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ  
ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ

Αυξημένες κατά 13,3% είναι οι φετινές αγροτοδασικές 
πυρκαγιές μέσα στο πρώτο εξάμηνο, καθώς, σύμφωνα 
με τα στοιχεία από την Πυροσβεστική, από 1η Ιανουα-

ρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015, εκδηλώθηκαν στην επικράτεια 
συνολικά 2.710 φωτιές, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 
2014 είχαν εκδηλωθεί 2.349 πυρκαγιές.

Ο μήνας που είχε τις περισσότερες πυρκαγιές φέτος ήταν 
ο Ιούνιος με 687, έναντι 872 πυρκαγιών πέρυσι. Η αλλαγή 
του καιρού και τα μελτέμια τον Ιούλιο φαίνεται ότι αύξησαν 
και τις πυρκαγιές στον μήνα που διανύουμε. Εκτίμηση των 
καμένων εκτάσεων δεν έχει γίνει ακόμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του αντιστράτηγου 
ε.α., υπαρχηγού της Πυροσβεστικής, Ανδριανού Γκουρμπάτση, 
με τίτλο «Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα» 
(Ιούνιος, 2015), τα τελευταία 17 χρόνια (1998 - 2014) 
εκδηλώθηκαν συνολικά 178.920 αγροτοδασικές πυρκαγιές, 
εκ των οποίων οι 26.135 ήταν δασικές. Από τις συγκεκριμένες 
πυρκαγιές κάηκαν συνολικά 8.645.247 στρέμματα δάσους, 
δασικών εκτάσεων και καλλιεργειών. Ο μέσος όρος ανά έτος 
αριθμός δασικών πυρκαγιών είναι 1.538 και ο μέσος αριθμός 

καμένων εκτάσεων είναι 508.544 στρέμματα, ενώ ο μέσος 
ημερήσιος αριθμός δασικών πυρκαγιών είναι 4 πυρκαγιές, 
από τις οποίες καταστρέφονται καθημερινά 1.394 στρέμματα 
αγροτοδασικής έκτασης.

Ο μεγαλύτερος αριθμός δασικών πυρκαγιών εκδηλώθηκε 
τα έτη 2000 (2.581 πυρκαγιές), 2001 (2.535 πυρκαγιές) 
και 2007 (1.983 πυρκαγιές). Οι μεγαλύτερες καμένες εκτά-
σεις σημειώθηκαν τα έτη 2000 (1.559.850 στρ.) και 2007 
(2.623.933 στρ.).

Ο μέσος αριθμός εναερίων μέσων που χρησιμοποιού-
νται καθημερινά στην αεροπυρόσβεση είναι τουλάχιστον 2 
αεροσκάφη, ενώ κάθε 2η μέρα χρησιμοποιείται επιπλέον και 
1 μισθωμένο Ε/Π.

Στους 100.000 κατοίκους αντιστοιχούν κατά μέσο αριθμό 
14 δασικές πυρκαγιές. Ο μέσος αριθμός πυροσβεστών που 
χρησιμοποιείται ανά δασική πυρκαγιά είναι 39 πυροσβέστες. 
Ο μέσος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμο-
ποιείται ανά πυρκαγιά είναι 15 οχήματα.

Η μέση διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς, μέχρι την 
καταστολή της είναι 15 ώρες. Μία στις 4 δασικές πυρκαγιές 

καταστέλλεται ταυτόχρονα με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ 
οι 3 μόνον με επίγεια μέσα. Από τις δασικές πυρκαγιές χάνουν 
τη ζωή τους ετησίως περισσότερα από 6 - 7 άτομα, εκ των 
οποίων το 1 ασχολείται με τη δασοπυρόσβεση (ως μόνιμος 
ή εποχικός υπάλληλος).

Οπως σημειώνεται στην έρευνα του Ανδ. Γκουρμπάτση, 
οι πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
δριμύτητα, σε σχέση και με το διάστημα πριν από το 1998 που 
η ευθύνη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ήταν 
της Δασικής υπηρεσίας καθώς, και με τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα 
σήμερα καίγονται στην Ελλάδα 14 στρέμματα ανά πυρκαγιά 
περισσότερα από τον μέσο όρο των εκτάσεων που καίγονταν 
το διάστημα πριν από το 1998 και 242,4 παραπάνω στρέμματα 
ανά πυρκαγιά από αυτά που καίγονται σήμερα στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα οι δασικές πυρκαγιές είναι περισσότερο 
καταστροφικές από ό,τι είναι στις υπόλοιπες μεσογειακές 
χώρες. Η μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά είναι 
3πλάσια της αντίστοιχης έκτασης που καίγεται σε Ισπανία, 
Πορτογαλία και Γαλλία και 1,5 φορά μεγαλύτερη της καμένης 
έκτασης στην Ιταλία.

Σαρώνουν φέτος οι φωτιές! « Η μαύρη πρεμιέρα του Ιούλη»


