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The	scien)fic	team	visited	Eastern	A3ca	(Central	Greece)	 region	for	mapping	of	 the	fire	affected	areas	and	the	assessment	of	damage	to	the	natural	and	built	environment	by	
performing	not	only	 classical	methods	of	fire	damage	assessment	but	also	with	modern	and	 innova)ve	 techniques	 including	 the	use	of	Unmanned	AircraD	Vehicles	 (UAV)	and	
Geographic	Informa)on	Systems	(GIS)	applica)ons	
This	work	was	par)ally	funded	from	the	Environmental,	Disaster	and	Crisis	Management	Strategies	Post	graduate	Program	of	the	Department	of	Geology	and	Geoenvironment	of	
the	Na)onal	and	Kapodistrian	University	of	Athens	(hOps://edcm.edu.gr/index.php/el/),	and	from	the	INTERREG-BALKAN-MEDITERRANEAN	2014-2020-DISARM		(Drought	and	fIre	
obServatory	 and	 eArly	 waRning	 systeM)	 with	 the	 contribu)on	 of	 Greece,	 Cyprus	 and	 Bulgaria	 (hOps://www.facebook.com/DroughtAndFireInterreg/;	 hOp://www.interreg-
balkanmed.eu/approved-project/16/).		
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ΓΕΝΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	

Nωρίς	το	απόγευμα	τις	Δευτέρας,	23	Ιουλίου	2018,	και	κάτω	από	άγνωστη	μέχρι	στιγμής	αιτία,	ξεκίνησε	πυρκαγιά	σε	δασική	έκταση	στην	
ευρύτερη	 περιοχή	 της	 Καλλιτεχνούπολης,	 η	 οποία	 βρίσκεται	 20	 χιλιόμετρα	 Βόρειο-Δυτικά	 από	 το	 κέντρο	 της	 Αθήνας	 και	 περίπου	 5	
χιλιόμετρα	δυτικά	των	Ανατολικών	Ακτών	της	Αττικής,	στο	Πεντελικό	όρος.	Κυρίως	λόγω	των	θυελλωδών	ανέμων	 	που	έπνεαν	από	τα	
δυτικά	(με	ταχύτητα	90	περίπου	χιλιομέτρων	την	ώρα	και	ριπές	των	120)	η	φωτιά	εξαπλώθηκε	ταχύτατα	προς	τα	ανατολικά,	ανέπτυξε	
κατά	τόπους	πολύ	μεγάλη	ένταση	και	σάρωσε	περιοχές	της	Καλλιτεχνούπολης,	του	Νέου	Βουτζά	και	της	Ραφήνας	μεταδιδόμενη	και	με	
αξιοσημείωτο	 αριθμό	 καυτρών,	 φτάνοντας	 τελικά	 μέχρι	 και	 τις	 ακτές	 της	 περιοχής,	 μεταξύ	 αυτών	 και	 στη	 περιοχή	 Μάτι	 όπου	 και	
σταμάτησε.	
Η	Πυροσβεστική	υπηρεσία	ενημερώθηκε	για	την	εστία	της	πυρκαγιάς	στις	16.57	και	ανταποκρίθηκε	με	60	πυροσβέστες	με	24	οχήματα,	
15	εθελοντικά	πυροσβεστικά	οχήματα,	2	ομάδες	πεζοπόρο	τμήμα	ενώ	από	αέρος	επιχείρησαν	3	Α/Φ	Canadair	και	1	Ε/Π.	
	
	
	

Έγινε	 οργανωμένη	 απομάκρυνση	 ατόμων	 από	 το	 Λύρειο	
Ίδρυμα,	καθώς	και	όλων	των	κατασκηνώσεων	της	ευρύτερης	
περιοχής.	
	
Η	καθοδηγούμενη	από	τον	θυελλώδη	άνεμο	πυρκαγιά,	που	
ξεκίνησε	 ως	 πυρκαγιά	 επιφανείας	 και	 μετατράπηκε	 στη	
συνέχεια	σε	ενεργή	πυρκαγιά	κόμης,	πέρασε	μέσα	σε	πολύ	
μικρό	 χρονικό	 διάστημα	 την	 λεωφόρο	 Μαραθώνος	
μεταδόθηκε	 προς	 τα	 ανατολικά	 και,	 σε	 χρονικό	 διάστημα	
που	εκτιμάται	περίπου	στα	30	με	40	λεπτά	ανάλογα	τη	θέση,	
προσέγγισε	 το	 παραλιακό	 μέτωπο	 και	 την	 κατοικημένη	
περιοχή	Μάτι.	 Ο	 χρόνος	 αντίδρασης	 των	 κατοίκων	 και	 των	
επισκεπτών	 της	 περιοχής	 ήταν,	 από	 πρακτική	 άποψη,	
ελάχιστος.	 	Οι	 δύσκολες	συνθήκες	που	 επικρατούσαν	αλλά	
και	 η	 δομή	 και	 μορφολογία	 της	 περιοχής	 είχαν	 ως	
αποτέλεσμα	δεκάδες	από	αυτούς	να	εγκλωβιστούν.	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 ημερών	 που	 ακολούθησαν	 την	 πυρκαγιά	 καταγράφηκαν	 στην	 περιοχή	 τουλάχιστον	 91	 απώλειες	 (μέχρι	 την	
31/7/2018	 στις	 11.00πμ,	 ενώ	 κατά	 τον	 ίδιο	 χρόνο	 ανακοινώθηκε	 ένας	 κατάλογος	 25	 αγνοουμένων),	 καθώς	 και	 δεκάδες	 τραυματίες	 οι	
οποίοι	μεταφέρθηκαν	στα	νοσοκομεία	της	Αττικής.		
	



GENERAL	INFORMATION	

In	the	early	aoernoon	of	Monday,	July	23,	2018	a	wildfire	broke	out	in	the	forest	surrounding	the	se{lement	of	Kallitehnoupolis	on	Penteli	
Mt.,	approx.	20km	northeast	of	Athens	and	5	km	to	the	west	of	the	Eastern	A�ca	coastline.	The	cause	of	the	wildfire	remains	s�ll	unknown.	
Because	 of	 the	 extreme	 weather	 condi�ons,	 fire	 spread	 swioly	 to	 the	 east,	 affec�ng,	 as	 it	 travelled	 along,	 the	 se{lements	 of	
Kallitechnoulopis,	Neos	Voutzas,	Rafina	and	reached	Ma�,	where	it	finally	stopped	right	at	the	coastline.	
The	Fire	Service	was	made	aware	of	the	fire	igni�on	point	at	16.57	(local	�me)	and	responded	by	sending	 	60	persons	on	24	vehicles,	15	
vehicles	belonging	to	registered	volunteers,	2		ground	forces	teams,	as	well	as	3	Canadair	aircraos	and	a	helicopter.		
Organized	evacua�on	opera�ons	took	place	at	a	church	charity	ins�tu�on	(Lyreion)		and	all	children	summer	camps	of	the	wider	area.		

The	wildfire,	classified	as	a	crown	fire,	aided	by	very	strong	
winds	 of	 an	 approximate	 velocity	 of	 90	 km/h,	 crossed	 the	
main	 highway	 of	 the	 area	 (Marathonos	 Av.)	 within	 a	 very	
short	 �me	 (es�mated	 approximately	 30	 to	 40	 min	
depending	 on	 the	 loca�on),	 and	 moved	 towards	 the	
se{lement	 of	 Ma�,	 where	 it	 reached	 the	 sea	 with	 a	 fire	
front	 of	 approximately	 1	 km,	 allowing	 for	 a	 minimal	
response	�me	by	the	 inhabitants	and	numerous	visitors	of	
the	 area.	 The	 difficult	 weather	 condi�ons,	 the	 area	
morphology	 and	 the	 town	 configura�on	 resulted	 in	 the	
entrapment	of	a	great	number	of	people.	

The	aoermath	is	tragic.	The	fire-affected	area	is	approx.	12.8	 	km2	(1275.9	ha),	es�mated	by	satellite	data	provided	by	the	COPERNICUS	
Emergency	Management	Service	–	Mapping		pla�orm.	 	Within	the	area,	there	are	approx.	1220	totally	destroyed	buildings	(according	to	
carried	out	official	inspec�ons)	and	305	burned	vehicles.	

The	 days	 following	 the	 event,	 the	 authori�es	 recovered	 at	 least	 91	 bodies	 from	 the	 scene	 (updated	 31/7/2018	 at	 11.00am).	 Several	
missing	persons	were	reported	and	tens	of	injured	(approximately	200	at	some	point)	were	transferred	to	nearby	hospitals.	



METEOROLOGICAL	DATA	

Λεπτομερής	απεικόνιση	του	ανέμου	
Στο	βίντεο	παρουσιάζεται	η	εξέλιξη	της	κατεύθυνσης	και	ταχύτητας	του	ανέμου	πάνω	από	την	περιοχή	της	Ανατολικής	Αττικής,	στο	διάστημα	
από	Δευτέρα	23/07/2018	ώρα	15:30	μέχρι	Τρίτη	24/07/2018	ώρα	06:00,	όπως	αυτή	προβλέφθηκε	πιλοτικά	από	το	προγνωστικό	σύστημα	WRF-
SFIRE	με	υψηλή	οριζόντια	ανάλυση	667m.	
	
Στο	βίντεο	καταγράφεται	η	ραγδαία	ενίσχυση	του	ανέμου,	Δ	και	ΝΔ	διευθύνσεων,	κατά	το	διάστημα	έναρξης	της	πυρκαγιάς	(23/07,	17:00)	και	
μέχρι	 τις	 πρώτες	 βραδινές	 ώρες	 (23/07,	 21:00),	 γεγονός	 το	 οποίο	 συνετέλεσε	 στην	 ταχεία	 εξάπλωση	 της	 φωτιάς	 προς	 την	 περιοχή	 του	 Αγ.	
Ανδρέα/Μάτι.	Καθοριστικό	ρόλο	στην	ενίσχυση	του	ανέμου	έπαιξε	η	τοπογραφία	της	περιοχής,	η	οποία	ευθύνεται	για	τη	δημιουργία	ισχυρών	
καταβατών	ανέμων	κατά	μήκος	του	παραλιακού	μετώπου	από	τη	Ραφήνα	μέχρι	τη	Νέα	Μάκρη.		
	
Αξίζει	επίσης	να	παρατηρηθεί	πως	παρά	τη	γενική	εξασθένιση	του	ανέμου	μετά	τις	22:00	(23/07),	μέτριας	έντασης	άνεμοι	συνεχίζουν	να	πνέουν,	
με	βάση	την	πρόγνωση,	στην	ευρύτερη	περιοχή	της	πυρκαγιάς,	απόρροια	της	τοπογραφίας	και	του	μικροκλίματος	που	δημιουργεί	η	φωτιά.	

Detailed	wind	modelling			
The	 following	 video	 shows	 the	 evolu�on	 of	 the	 speed	 and	 direc�on	 of	 the	wind	 in	 temporal	 terms	 over	 the	 eastern	 part	 of	 A�ca,	 between	
Monday	23/7/18	15.30	(local	�me)	and	Tuesday	24/7/2018	at	06.00	(local	�me),	as	it	was	modelled	from	the	WRF-SFIRE	forecas�ng	model	(with	
high	spa�al	resolu�on	of	667m)	
Snapshots	from	the	video	record	the	drama�c	increase	of	the	wind,	of	W	and	SW	direc�on,	at	the	break	of	the	fire	(17.00	of	23rd)	un�l	21.00	the	
same	day.	This	 fact	 is	believed	to	be	crucial	and	contributed	 largely	to	the	high	velocity	of	the	fire	front	and	 its	quick	movement	towards	Ma�	
town.	
Καθοριστικό	ρόλο	στην	 ενίσχυση	 του	ανέμου	 έπαιξε	η	 τοπογραφία	 της	περιοχής,	 η	οποία	 ευθύνεται	 για	 τη	δημιουργία	 ισχυρών	καταβατών	
ανέμων	κατά	μήκος	του	παραλιακού	μετώπου	από	τη	Ραφήνα	μέχρι	τη	Νέα	Μάκρη.		
Αξίζει	επίσης	να	παρατηρηθεί	πως	παρά	τη	γενική	εξασθένιση	του	ανέμου	μετά	τις	22:00	(23/07),	μέτριας	έντασης	άνεμοι	συνεχίζουν	να	πνέουν,	
με	βάση	την	πρόγνωση,	στην	ευρύτερη	περιοχή	της	πυρκαγιάς,	απόρροια	της	τοπογραφίας	και	του	μικροκλίματος	που	δημιουργεί	η	φωτιά.	



16:30	 17:01	 17:31	 18:11	

18:38	 19:08	 19:41	 20:11	

Timeline	of	wind	direc�on	and	intensity,	during	the	event.	Strong	western	winds	approach	from	Penteli	Mt.	and	reach	the	
area	of	N.	Voutzas,	Rafina	and	Ma�	between	17:00	and	17:30.	From	that	�me	on,	 the	wildfire	has	a	 rapid	downslope	
spread	towards	the	coast.	

Χρονολόγιο	 της	 κατεύθυνσης	 και	 έντασης	 των	 ανέμων	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 καταστροφής.	 Ισχυροί	 δυτικοί	 άνεμοι	
φτάνουν	στην	περιοχή	Νέου	Βουτζά	–	Ραφήνας	-	Ματίου	από	την	Πεντέλη	μεταξύ	17:00	και	17:30.	Από	αυτό	το	σημείο	
και	μετά,	η	πυρκαγιά	παρουσιάζει	ταχύτατη	κατάβαση	προς	την	ακτή.	

Na�onal	Observatory	of	Athens	www.meteo.gr	
Εθνικό	Αστεροσκοπείο	Αθηνών	
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22:39	 23:08	 23:32	

Timeline	of	wind	direc�on	and	intensity,	during	the	event.	Strong	western	winds	approach	from	Penteli	Mt.	and	reach	the	
area	of	N.	Voutzas,	Rafina	and	Ma�	between	17:00	and	17:30.	From	that	�me	on,	 the	wildfire	has	a	 rapid	downslope	
spread	towards	the	coast.	

Χρονολόγιο	 της	 κατεύθυνσης	 και	 έντασης	 των	 ανέμων	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 καταστροφής.	 Ισχυροί	 δυτικοί	 άνεμοι	
φτάνουν	στην	περιοχή	Νέου	Βουτζά	–	Ραφήνας	-	Ματίου	από	την	Πεντέλη	μεταξύ	17:00	και	17:30.	Από	αυτό	το	σημείο	
και	μετά,	η	πυρκαγιά	παρουσιάζει	ταχύτατη	κατάβαση	προς	την	ακτή.	

Na�onal	Observatory	of	Athens	www.meteo.gr	
Εθνικό	Αστεροσκοπείο	Αθηνών	
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Winds	in	A�ca	on	Monday	23/07	
	
The	 condensed	 situa�on	 on	 Monday	 23/07	 resulted	 in	 the	 predominance	 of	
stormy	west-northwest	winds	in	Eastern	Sterea	and	A�ca.	As	the	following	map	
displaying	 the	wind	gusts	 from	all	 of	our	 sta�ons	 in	A�ca,	 the	bursts	 reached	
100-120	km/h	in	several	areas	of	A�ca,	while	in	the	greater	part	of	the	Region	
the	 bursts	 exceeded	 60	 km/h	 in	 velocity.	 It	 should	 be	 noted	 that	 the	western	
winds	 as	 downslope	winds	 in	 the	 eastern	 regions	of	A�ca	 result	 in	 significant	
temperature	rise	(more	than	37	°C)	and	low	humidity,	crea�ng	ideal	condi�ons	
for	rapid	fire	spreading.	
	
It	 is	 noteworthy	 that	 the	 wind	 gusts	 recorded	 on	 Monday	 23/07	 by	 the	
meteorological	sta�ons	of	the	NOA	in	Isthmos,	Agioi	Theodoroi,	Kapareli	Vio�a,	
Parnitha,	 Penteli,	 Ano	 Liosia,	 Neos	 Cosmos	 were	 the	 highest	 recorded	 in	 the	
summer	months	over	the	last	eight	years	-since	they	have	been	installed	in	many	
cases	regardless	of	wind	direc�on.	
	
Άνεμοι	23ης	Ιουλίου		
	
Η	 συνοπτική	 κατάσταση	 της	 Δευτέρας	 23/07	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 την	
επικράτηση	 θυελλωδών	 δυτικών-βορειοδυτικών	 ανέμων	 στην	 Ανατολική	
Στερεά	 και	 Αττική.	 Όπως	 διακρίνεται	 και	 στον	 χάρτη	 που	 ακολουθεί	 (ριπές	
ανέμου	από	 το	σύνολο	 των	σταθμών	μας	στην	Αττική)	οι	 ριπές	 έφτασαν	στα	
100-120	km/h	σε	αρκετές	περιοχές	της	Αττικής,	ενώ	στο	μεγαλύτερο	μέρος	της	
Περιφέρειας	οι	ριπές	ξεπέρασαν	τα	60	km/h.	Σημειώνεται	ότι	οι	δυτικοί	άνεμοι	
ως	 καταβάτες	 στις	 ανατολικές	 περιοχές	 της	 Αττικής	 έχουν	 ως	 αποτέλεσμα	
την	σημαντική	άνοδο	της	θερμοκρασίας	 (μεγαλύτερες	 των	37°C)	και	χαμηλά	
επίπεδα	 υγρασίας,	 δημιουργώντας	 ιδανικές	 συνθήκες	 γρήγορης	 εξάπλωσης	
πυρκαγιών.	
Είναι	 αξιοσημείωτο	 ότι	 στους	 μετεωρολογικούς	 σταθμούς	 του	 ΕΑΑ	 σε	 Ισθμό,	
Αγίους	 θεοδώρους,	 Καπαρέλλι	 Βοιωτίας,	Πάρνηθα,	Πεντέλη,	Ανω	Λιόσια,	Νέο	
Κόσμο,	 οι	 ριπές	 ανέμου	 που	 καταγράφηκαν	 την	 Δευτέρα	 23/07	 ήταν	
οι	 μεγαλύτερες	 που	 έχουν	 καταγραφεί	 καλοκαιρινούς	 μήνες	 κατά	 την	
τελευταία	οκταετία,	που	έχουν	τοποθετηθεί	και	λειτουργούν	οι	συγκεκριμένοι	
σταθμοί,	σε	πολλούς	δε	από	αυτούς	και	ανεξάρτητα	διεύθυνσης	ανέμου.	 Lagouvardos	K.,	Dafis	S.,	Kotroni	V.	(2018)	

h{p://www.meteo.gr/ar�cleview.cfm?id=720		
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BOUNDARIES	OF	THE	FIRE-AFFECTED	AREA	

From	COPERNICUS	Emergency	Management	Story	Mapping	
h{p://emergency.copernicus.eu/mapping/system/files/components/EMSR300_02RAFINA_01DELINEATION_MAP_v1_300dpi.jpg		



ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗΣ	

From	COPERNICUS	Emergency	Management	Story	Mapping	
hOp://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR300		

BOUNDARIES	OF	THE	FIRE-AFFECTED	AREA	



AVERAGE	RATE	OF	SPREAD	CALCULATION	(BASED	ON	EVIDENCE)	

Video	from	Panos	Kokkinidis	facebook	page	
Went	live	on	Monday	23/7/18	on	17.39	local	�me	
	
h{ps://www.facebook.com/pkokkinidis/videos/vb.
1474624093/10216640578354939/?type=2&video_source=user_video_tab		
	

This	is	the	posi�on	from	where	the	video	was	captured		
shown	here	in	google	street	view	imagery	

Fire	head	posi�on	
at	17.39		



AVERAGE	RATE	OF	SPREAD	CALCULATION	(BASED	ON	EVIDENCE)	

The	 progress	 of	 fire-front	 is	 presented	 with	
�me	 informa�on	 based	 on	 documentary	
evidence	 (videos,	 pictures	 and	 interviews	 of	
eyewitnesses).		

Based	 on	 the	 presented	 �ming	 the	 average	
velocity	 of	 fire	movement	 is	 between	 3	 –	 4.1	
km/h.	 However,	 there	 is	 evidence	 that	 in	
between	 there	 were	 loca�ons	 were	 the	 fire	
accelerated	to	higher	velocity	values	



CHANGE	IN	FIRE	BEHAVIOUR	DUE	TO	DIFFERENCES	IN	VEGETATION		

Differences	in	fuels	(type	and	amount	of	vegeta�on)	due	to	previous	fires	(2009),		
could	have	led	to	differences	in	fire	behaviour	and	rate	of	spread	of	the	fire-front	eastwards	



Fire	limit	of	2009	
Amiridis,	V.,	C.	Zerefos,	S.	Kazadzis,	E.	Gerasopoulos,	K.	Eleoheratos,	M.	
Vrekoussis,	A.	Stohl	et	al.	"Impact	of	the	2009	A�ca	wild	fires	on	the	air	
quality	in	urban	Athens."	Atmospheric	environment	46	(2012):	536-544.	

CHANGE	IN	FIRE	BEHAVIOUR	DUE	TO	DIFFERENCES	IN	VEGETATION		



REMOTE	SENSING	DATA	

Infrared	False	color	image	
(pre-fire)	



REMOTE	SENSING	DATA	

Infrared	False	color	image	
(post-fire)	



Daou	
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Landsat-8	(15-9-2017)	

M
arathonos	ave.	

Composite	RGB	image	(Landsat	8,	September	2017)	of	the	
broader	 fire	 affected	 area.	 Green	 color	 indicates	 the	
existence	of	vegeta�on.		

Σύνθετη	RGB	δορυφορική	εικόνα	(Landsat	8,	Σεπτέμβριος	
2017)	 της	 ευρύτερης	 πληγείσας	 περιοχής.	 Το	 πράσινο	
χρώμα	αντιστοιχεί	στις	περιοχές	με	βλάστηση.		

High	Normalized	Difference	Vegeta�on	Index,	NDVI	(red)	

Daou	
N.Voutzas	 Ma�	
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Ν.	Makri	

Ag.	Andreas	

Kallitechnoupoli	

M
arathonos	ave.	

Dense	 vegeta�on	 areas	 (high	 NDVI	 values)	 in	 the	 fire	 affected	
area.	Large	areas	of	con�nuing	forest	zones	from	the	mountain	to	
the	 coast	 are	 interrupted	 only	 by	 Marathonos	 Ave.	 North	 of	 N.	
Voutzas	(in	yellow	circle),	forest	that	had	remained	unburned	from	
previous	 wildfires,	 in	 contrast	 to	 the	 areas	 to	 the	 west	 and	
southwest,	which	has	been	repeatedly	burned.	

Περιοχές	 με	 πυκνή	 δασική	 βλάστηση	 (υψηλός	 δείκτης	 NDVI).	
Μεγάλες	συνεχόμενες	δασικές	ζώνες	από	τα	ορεινά	ως	την	ακτή	
διακόπτονται	μόνο	από	τη	λεωφόρο	Μαραθώνος.	Βόρεια	του	Ν.	
Βουτζά,	εντοπίζεται	άκαυτο	από	προηγούμενες	πυρκαγιές	δάσος,	
σε	 αντίθεση	 με	 τις	 περιοχές	 δυτικά	 και	 νοτιοδυτικά	 που	 έχουν	
πληγεί	επανειλημμένα.	

REMOTE	SENSING	DATA	



BOUNDARIES	OF	THE	FIRE-AFFECTED	AREA	

Cub-Sat	constella�on	satellite	image	
Date	acquisi�on:	27/07/2018	Time:	11:34	



Google	Earth	(27-4-2017)	

Ν.	Βουτζάς	 Μάτι	

Google	Earth	imagery	of	the	severely	hit	area	of	N.	Voutzas	-	Ma�.	Forest	zones	and	areas	of	dense	vegeta�on	form	corridors	that	the	wildfire	
followed	across	Marathonos	ave.	Up	right:	High	NDVI	(see	previous).	

Εικόνα	από	το	Google	Earth	της	πληγείσας	περιοχής	Ν.	Βουτζά	-	Ματίου.	Δασικές	ζώνες	και	περιοχές	πυκνής	βλάστησης	διαμορφώνουν	
διαδρόμους	που	ακολούθησε	η	πυρκαγιά	διασχίζοντας	τη	λεωφόρο	Μαραθώνος.	Πάνω	δεξιά:	Υψηλές	τιμές	NDVI	(βλ.	Προηγούμενο).	

REMOTE	SENSING	DATA	



UAV	 image	 of	 the	 marked	 area	 aoer	 the	
wildfire.	 Corridors	 that	 the	 wildfire	 followed	
through	the	se{lement	

Εικόνα	από	το	ΣμηΕΑ	της	σημασμένης	περιοχής	
μετά	την	πυρκαγιά.		

Google	Earth	imagery	of	the	severely	hit	area	of	
Neos	Voutzas	

Εικόνα	 από	 το	 Google	 Earth	 της	 πληγείσας	
περιοχής	Νέου	Βουτζά	

UAV	(DRONE)	DATA	



UAV	(DRONE)	DATA	

UAV	image	from	Neos	Voutzas	se{lement	to	the	east	(Ma�	area).	Where	forest	vegeta�on	con�nued	downhill,	Marathonos	
avenue	did	not	form	an	obstacle	to	downspread.	

Εικόνα	 ΣμηΕΑ	 από	 το	 Νέο	 Βουτζά	 προς	 τα	 ανατολικά	 (Μάτι).	 Όπου	 συνεχιζόταν	 το	 δάσος	 προς	 τα	 κάτω,	 η	 λεωφόρος	
Μαραθώνος	δεν	αποτέλεσε	εμπόδιο	στην	εξάπλωση	της	πυρκαγιάς.	



Vectors	of	wildfire	uninterrupted	spread	mapped	with	the	aid	of	UAS	footage	from	Neos	Voutzas	to	Ma�	

Ανύσματα	της	ανεμπόδιστης	εξάπλωσης	της	πυρκαγιάς	χαρτογραφημένα	με	τη	βοήθεια	εικόνων	από	ΣμηΕΑ	από	το	Νέο	
Βουτζά	προς	το	Μάτι	

UAV	(DRONE)	DATA	



UAV	(DRONE)	DATA	17:31	

18:11	

VECTORS	OF	WILDFIRE	UNINTERRUPTED	SPREAD	MAPPED	WITH	THE	AID	OF	UAV	

Vectors	of	wildfire	uninterrupted	spread	mapped	with	the	aid	of	UAV	footage		
from	Neos	Voutzas	to	Ma�.	

Ανύσματα	της	ανεμπόδιστης	εξάπλωσης	της	πυρκαγιάς	χαρτογραφημένα	με	τη	βοήθεια	εικόνων	από	ΣμηΕΑ		
από	το	Νέο	Βουτζά	προς	το	Μάτι.	



IMPACTS	ON	THE	NATURAL	ENVIRONMENT	
Stands	of	Aleppo	pine	trees	



IMPACTS	ON	THE	NATURAL	ENVIRONMENT	
Stands	of	Aleppo	pine	trees	mixed	with	Cypress	trees	and	shrubby	vegeta=on	



IMPACTS	ON	THE	NATURAL	ENVIRONMENT	
Stands	of	Aleppo	pine	trees	surrounding	the	houses;	burned	branches	of	shrubs	are	also	present	



A	small	olive	trees	planta�on	which	escaped	fire	

IMPACTS	ON	THE	NATURAL	ENVIRONMENT	
Some	vegeta=on	patches	have	remained	unburned	



IMPACTS	ON	HUMAN	
Access	to	the	beach	of	the	fire-affected	area	was	full	of	obstacles	

Access	 to	 the	 beach	 was	 difficult	 due	 to	 the	
steep	slopes	of	the	coast	in	the	eastern	part	of	
the	area.	Consequently,	people	have	difficulty	
approaching	the	coastline	during	the	course	of	
the	fire	in	order	to	reach	a	safer	environment	



IMPACTS	ON	HUMAN	
Narrow	escape	routes	to	the	sea	
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IMPACTS	ON	HUMAN	
Narrow	escape	routes	to	the	sea	

	

escape	route	

	
FIRE	LIMIT	
	

coastline	

Burned	area	



60m
	

30m	

35	cars	congested	and	abandoned	in	a	small	space,	totally	burned		
(Snapshot	from	published	video	from	military	aircrao)	

35	αυτοκίνητα	εγκαταλειμμένα	σε	συμφόρηση	σε	πολύ	μικρό	χώρο,	καμένα	εντελώς		
(Εικόνα	από	δημοσιευμένο	video	στρατιωτικού	αεροσκάφους)	

IMPACTS	ON	HUMAN	
Sites	of	entrapment	–	vehicle	conges)on	



IMPACT	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
Buildings	with	reinforced	concrete	frame	&	masonry	infill	-	par))on	walls	

Destruc�on	of	external	and	internal	combus�ble	contents	of	buildings		
caused	by	firebrands	a{ack,	radiant	heat	exposure	and/or	flame	contact	



Destruc�on	of	external	and	internal	combus�ble	contents	of	2-	and	3-storeys	buildings	
caused	by	firebrands	a{ack,	radiant	heat	exposure	and/or	flame	contact	

IMPACT	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
Buildings	with	reinforced	concrete	frame	&	masonry	infill	-	par))on	walls	



IMPACT	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
Buildings	with	masonry	load-bearing	walls	

Various	damage	on	masonry	buildings	with	load-bearing	masonry	walls	
ranging	from	destruc�on	of	external	and	internal	combus�ble	contents	induced		

by	firebrands	a{ack,	radiant	heat	exposure	and/or	flame	contact,	to	par�al	collapse	of	the	building	



Building	with	light	>mber	framing	system	and	plasterboards	
Collapse	of	burned	wood	roofs,	decomposi�on	of	the	exterior	and	

interior	wall	materials	almost	into	powder	due	to	extreme	
temperatures	that	are	hard	for	materials	to	endure	without	

degrading,	mel�ng	and	buckling	of	the	galvanized	light	hexagonal	wire	
mesh	and	subsequent	cracking	and	collapse	of	the	walls,		

near	total	or	total	collapse	of	the	structure	due	to	failure	of	the	
structural	elements	

IMPACT	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
	



IMPACT	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
Building	with	light	)mber	framing	system	and	plasterboards	

Destruc�on	of	external	and	
internal	combus�ble	contents	
in	buildings	constructed	with	
extremely	cheap	and	
inadequate	materials:		
Collapse	of	burned	wood	roofs,	
decomposi�on	of	the	exterior	
and	interior	wall	materials	
almost	into	powder,	mel�ng	
and	buckling	of	the	galvanized	
light	hexagonal	wire	mesh	and	
subsequent	cracking	and	
collapse	of	the	walls,	near	total	
or	total	collapse	of	the	
structure	due	to	failure	of	the	
structural	elements.	



IMPACT	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
Buildings	with	light	)mber	framing	system	and	plasterboards	

Bui ld ings	 compris ing	 inadequate	
materials	 or	 non-fire	 resistant	 building	
materials	 suffered	 the	most	 by	 the	 fire.	
The	most	 commonly	 obsedrved	 damage	
was	 the	 par�al	 or	 total	 collapse	 of	 the	
buildings.	 The	 fire-resistant	 elements	
remained	 almost	 untouched	 by	 the	 fire.	
Characteris�c	 example	 was	 the	 s�ll	
standing	fireplace	and	chimney	systems.	



IMPACT	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
Buildings	with	light	)mber	framing	system	and	plasterboards	

Par�al	or	total	collapse	of	buildings	
comprising	extremely	cheap	and	
inadequate	for	construc�on	materials	
or	non-fire	resistant	building	
materials	



IMPACT	ON	INFRASTRUCTURES	AND	LIFE	LINES	

Damage	in	the	low	and	medium	
voltage	 distribu�on	 networks	
included	cut	 low	voltage	cables	
and	 damaged	 medium	 voltage	
poles	respec�vely	



IMPACT	ON	INFRASTRUCTURES	AND	LIFE	LINES	

Damage	on	the	water	network	of	the	fire-affected	area	



IMPACT	ON	VEHICLES	

305	burned	cars	
The	mel�ng	of	the	aluminum	wheel	
rims	and	the	car	glasses	is	indica�ve	
of	the	high	temperatures	developed	
during	the	course	of	the	fire.	It	is	
significant	to	note	that	the	mel�ng	
point	of	the	aluminum	is	about	660°	
C,	while	glass	completely	melts/	
liquefies	at	approximately	1400°C	to	
1600°C	depending	on	the	
composi�on	of	glass.	Moreover,	a	�re	
must	be	heated	to	at	least	400	°C	for	
a	period	of	several	minutes	prior	to	
igni�on.	



IMPACT	ON	VEHICLES	

The	 high	mel�ng	 points	 of	 the	 various	 parts	 of	 the	 burned	 vehicles	 do	 not	 indicate	 that	 the	 heat	 wave	 of	 the	 fire	 reached	 these	
temperatures	during	the	fast	spread	of	the	fire.	The	heat	wave	of	the	fire	was	responsible	for	the	ini�al	engulfing	of	cars	by	flames,	
while	 the	 higher	 temperatures	 are	 associated	with	 the	 igni�on	 and	 the	 combus�on	 of	 the	 various	 parts	 of	 the	 cars	 [�res,	wheels,	
glasses,	plas�c	parts	of	the	cars,	oil	and	fuel	(petrol,	diesel,	autogas)	tanks].	



Destruc�on	of	external	and	internal	combus�ble	contents	of		
the	ground	floor	of	a	building	caused	by	explosion	of	cars	engulfed	in	flames	

IMPACT	OF	BURNT	VEHICLES	ON	THE	BUILT	ENVIRONMENT	
Buildings	with	reinforced	concrete	frame	&	masonry	infill	-	par))on	walls	

affected	by	explosions	of	cars	engulfed	in	flames	



ACTIVATION	OF	THE	EU	CIVIL	PROTECTION	MECHANISM	

A	significant	European	ini�a�ve	has	been	the	establishment	of	the	European	Civil	Protec�on	Mechanism	for	the	coordina�on	of	the	Civil	Protec�on	
interven�ons	 in	 cases	 of	 disasters.	 The	 legisla�ve	 framework	 for	 the	 assistance	 offered	 was	 defined	 by	 a	 Council	 Decision	 in	 2001	 (Decision	
2001/792),	establishing	a	Community	mechanism	to	facilitate	reinforced	coopera�on	in	Civil	Protec�on	assistance	interven�ons	within	and	outside	
the	 EU.	 The	Mechanism	has	been	 reinforced	ever	 since	 and	 accep�ng	 all	 the	more	 calls	 for	 assistance.	Aoer	 the	 evalua�on	of	 the	Mechanism’s	
ac�ons,	 it	 was	 found	 out	 that	 there	was	 a	 need	 to	 revise	 its	 legal	 framework.	 On	 8.11.2007	 the	 Council	 Decision	 2007/779/EC	was	 issued	 and	
amended	the	previous	one.	According	to	the	new	Decision,	the	Mechanism’s	aim	is	to	enhance	the	coopera�on	of	Member	States,	in	the	event	of	
natural	and	man-made	disasters,	acts	of	terrorism	and,	technological,	radiological	or	environmental	accidents,	including	accidental	marine	pollu�on	
at	peaceful	�mes.	Every	country	that	is	afflicted	by	major	disasters	can	call	for	assistance	and	mobilize	opera�onal	means	that	have	been	voluntarily	
provided	to	the	EU	by	the	countries	of	the	Mechanism.	Its	par�cipa�ng	countries	are	31	countries;	27	Member	States	and	the	(3)	countries	of	the	
European	Economic	Area	(EEA),	Iceland,	Liechtenstein,	Norway	and	Croa�a.			
	
On	 23/7/2018	 evening	 Greece	 requested	 EU	 support	 through	 the	 EU	 Civil	 Protec�on	Mechanism.	 In	 an	 immediate	 response,	 Cyprus,	 Spain	 and	
Bulgaria	made	 swio	offers	 of	 assistance,	which	 included	planes,	 firefighters,	medics,	 and	 vehicles.	 Commissioner	 for	Humanitarian	Aid	 and	Crisis	
Management	Christos	Stylianides	travelled	to	Athens	today	and	met	the	Greek	civil	protec�on	authori�es	and	coordinate	the	EU's	assistance	already	
on	its	way.		
	

	 Ο	Μηχανισμός	Πολιτικής	Προστασίας	 της	 Ένωσης	 παρέχει	 ένα	 πλαίσιο	 συνεργασίας	 και	 παροχής	 βοήθειας	 σε	 περιπτώσεις	 μεγάλων	 έκτακτων	
αναγκών	 εντός	 και	 εκτός	 της	 Ένωσης.	 Το	 νομοθετικό	 πλαίσιο	 θεσπίστηκε	 με	 την	 Απόφαση	 του	 Συμβουλίου	 της	 23ης	 Οκτωβρίου	 2001	 περί	
κοινοτικού	 μηχανισμού	 για	 τη	 διευκόλυνση	 της	 ενισχυμένης	 συνεργασίας	 στις	 επεμβάσεις	 βοήθειας	 της	 πολιτικής	 προστασίας	 (2001/792/ΕΚ,	
Ευρατόμ).Τα	 επόμενα	 χρόνια	 η	 αρχική	 απόφαση	 τροποποιήθηκε	 διαδοχικά	 με	 την	 απόφαση	 του	 Συμβουλίου	 της	 8ης	 Νοεμβρίου	 2007	 περί	
δημιουργίας	 κοινοτικού	 μηχανισμού	 πολιτικής	 προστασίας	 (αναδιατύπωση)	 (2007/779/ΕΚ,	 Ευρατόμ)	 και	 την	 απόφαση	 1313/2013/ΕU	 17ης	
Δεκεμβρίου	2013	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	για	έναν	Μηχανισμό	Πολιτικής	Προστασίας	της	Ένωσης	(Union	Civil	Protec�on	
Mechanism).	Ο	Μηχανισμός	μπορεί	να	ενεργοποιηθεί	σε	περιπτώσεις	φυσικών	και	ανθρωπογενών	καταστροφών,	 τρομοκρατικών	ενεργειών	και	
τεχνολογικών,	 ραδιολογικών	ή	περιβαλλοντικών	ατυχημάτων,	 συμπεριλαμβανομένης	 και	 της	ακούσιας	 θαλάσσιας	 ρύπανσης,	 κατά	 την	 ειρηνική	
περίοδο.	Κάθε	χώρα	που	πλήττεται	από	μεγάλες	καταστροφές	μπορεί	να	ζητήσει	βοήθεια,	καθώς	και		την	κινητοποίηση	επιχειρησιακών	μέσων	που	
έχουν	εθελοντικά	παρασχεθεί	στην	ΕΕ	από	 τις	 χώρες	 του	Μηχανισμού.	 Στον	Μηχανισμό	συμμετέχουν	σήμερα	31	χώρες,	 τα	28	Κράτη	Μέλη	 της	
Ένωσης	οι	χώρες	του	Ευρωπαϊκού	Οικονομικούς	Χώρου	(ΕΟΧ),	 Ισλανδία	και	Νορβηγία	καθώς	και	οι	χώρες:	Μαυροβούνιο,	Σερβία,	η	ΠΓΔΜ	και	η	
Τουρκία.	
Στις	23/7/2018	το	απόγευμα	η	Ελλάδα	ζήτησε	τη	συνδρομή	της	Ε.Ε	μέσω	του	Μηχανισμού	Πολιτικής	Προστασίας	της	Ένωσης.	Η	Κύπρος,	η	Ισπανία	
και	η	Βουλγαρία	αντέδρασαν	άμεσα	αποστέλοντας	βοήθεια	με	τη	μορφή	αεροπλάνων,	πυροσβεστών,	 ιατρών	και	οχημάτων	προς	την	Ελλάδα.	Ο	
Επίτροπος	Ανθρωπιστικής	βοήθειας	και	διαχείρισης	κρίσεων	Χρήστος	Στυλιανίδης	ταξίδεψε	στην	Αθήνα	όπου	συναντήθηκε	με	τις	αρχές	πολιτικής	
προστασίας	για	το	συντονισμό	της	Ευρωπαϊκής	βοήθειας.	
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GENERAL	GUIDELINES	FOR	SELF	CARE	&	SUPPORT	

	 Τι	μπορεί	να	βιώσω	μετά	
από	την	πυρκαγιά;	

Μετά	από	μία	τέτοια	καταστροφή,	μπορεί	
να	βιώσετε	κάποια	απο	τα	παρακάτω:	

v Λύπη	
v Θυμό	
v Ενοχές	
v Συναισθηματικό	μούδιασμα	
v Εφιάλτες/Δυσκολίες	στον	ύπνο	
v Συνεχή	αίσθηση	κινδύνου	

	
	

Αυτές	είναι	όλες	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ	
αντιδράσεις	στο	στρες	και	στις	

περισσότερες	περιπτώσεις	θα	εξαλειφθούν	
με	την	πάροδο	του	χρόνου.	

	

	 Πώς	να	φροντίσω	τον	εαυτό	μου;	
Υπάρχουν	ορισμένα	πράγματα	που	μπορείτε	να	κάνετε	για	
να	αντιμετωπίσετε	το	στρες	και	να	προστατέψετε	τη	
συναισθηματική	και	σωματική	σας	ευεξία:	

• Φροντίστε	πρώτα	να	είστε	ασφαλείς	και	να	
καλύψετε	τις	ανάγκες	σας	σε	νερό,	τροφή	και	
κατάλυμα	

• Ενημερωθείτε	για	τις	παροχές	και	την	υποστήριξη	
που	μπορείτε	να	λάβετε	από	την	κοινότητα	σας	και	
τις	κρατικές	υπηρεσίες	

• Παραμείνετε	ενεργοί.		Προσφέρετε	εθελοντική	
εργασία,	εάν	το	επιθυμείτε,	ή		βοήθεια	στις	
διαδικασίες	καθαρισμού	και	επισκευών,	εφόσον	
αυτό	είναι	ασφαλές.	

• Βεβαιωθείτε	ότι	κάνετε	συχνά	διαλείμματα	από	τις	
προσπάθειες	καθαρισμού	και	αποκατάστασης.	

• Περάστε	χρόνο	με	τους	αγαπημένους	σας,	τους	
συγγενείς	και	φίλους	σας.	

• Προσπαθήστε	να	συμμετάσχετε	σε	κάποιες	από	τις	
δραστηριότητες	που	απολαμβάνατε	και	πριν	το	
συμβάν.	

• Συζητήστε	για	τα	συναισθήματά	σας	ανοιχτά,	εάν	
νιώθετε	την	ανάγκη	να	το	κάνετε.	

	

	 Και	αν	χρειαστώ	επιπλέον	
υποστήριξη;	

Είναι	σημαντικό	να	θυμάστε	πως	μπορεί	να	
χρειαστεί	χρόνος		για	να	επιστρέψετε	στο	
πώς	νιώθατε	πριν	από	την	καταστροφή.		
Ωστόσο	μη	διστάσετε	να	συμβουλευτείτε	
έναν	ψυχολόγο,	έναν	κοινωνικό	λειτουργό	ή	
έναν	επαγγελματία	ψυχικής	υγείας	εάν	
διαπιστώσετε	πως	δυσκολεύεστε	με	τα	
ακόλουθα:	
•	Διαχείριση	των	συναισθημάτων	σας	
•	Ολοκλήρωση	των	καθημερινών	εργασιών	
σας	
•	Φροντίδα	της	οικογένειάς	σας		
		

Χρήσιμα	τηλέφωνα		
80011	80015		
Γραμμή	«ΜΕ	Υποστηρίζω»,	καθημερινά	9.00-15.00,	στη	
Μονάδα	Εφηβικής	Υγείας	(Μ.Ε.Υ.)	της		Β΄	Παιδιατρικής	
Κλινικής	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.	
2294320011	
Κέντρο	Υγείας	Ραφήνας	–	Πικερμίου-	Ψυχοκοινωνική	
Στήριξη	πληγέντων	από	Ψυχολόγους	του	ΚΕΕΛΠΝΟ		
	

	

Τηλέφωνα	έκτακτης	
ανάγκης		
197:	Τηλεφωνική	Γραμμή	
Άμεσης	Κοινωνικής	Βοήθειας	
	112:		Ευρωπαϊκός	αριθμός	
έκτακτης	ανάγκης.	
	

Ενημερωτικό	φυλλάδιο	
Γενικές	οδηγίες	για	φροντίδα	εαυτού	και	υποστήριξη	



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	
1.	 Το	 φαινόμενο	 είναι	 μια	 χαρακτηριστική	 περίπτωση	 πυρκαγιάς	 σε	 ζώνη	 μίξης	
δασών	 οικισμών	 (wildland	 urban	 interface	 –	 WUI),	 η	 οποία	 έδρασε	 ως	 ενεργή	
πυρκαγιά	 κόμης.	 Οι	 ζώνες	 αυτές	 είναι	 από	 τις	 περιοχές	 με	 την	 υψηλότερη	
πιθανότητα	ανθρώπινων	απωλειών	παγκοσμίως,	καθώς	και	στον	Ελληνικό	χώρο.	
Υπάρχουν	δε	πολυάριθμες	περιπτώσεις		τέτοιων	ζωνών	στην	Ελλάδα.	
	
2.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 πυρκαγιάς	 οι	 ισχυροί	 δυτικοί	 άνεμοι,	 ταχύτητας	 κατά	
θέσεις	 και	 κατά	διαστήματα	ακόμα	και	άνω	των	90	km/h	 (μεταξύ	17.00	–	21.00	
στις	23/7/18),	καθώς	και	η	αλληλεπίδρασή	τους	με	την	τοπογραφία	της	περιοχής	
διαδραμάτισαν	πολύ	σημαντικό	 ρόλο	στη	 γρήγορη	μετάδοση	 της	πυρκαγιάς	 και	
την	εξάπλωσή	της	προς	τα	χαμηλότερα	υψόμετρα	(downslope	spread).	
	
3.	Η	ταχύτατη	εξάπλωση	της	φωτιάς,	συντέλεσε	σημαντικά	 	στην	ελαχιστοποίηση	
του	διαθέσιμου	χρόνου	αντίδρασης,	γεγονός	που	συντέλεσε	στον	μεγάλο	αριθμό	
των	θυμάτων.	
	
4.	Με	βάση	μαρτυρίες	που	αναλύονται	συστηματικά,	προκύπτει	ότι	ο	πληθυσμός	
που	 βρισκόταν	 κοντά	 στην	 παραλία	 τουλάχιστον	 σε	 ορισμένες	 θέσεις,	 έλαβε	
πληροφόρηση	 για	 το	 γεγονός	 οτι	 η	 πυρκαγιά	 προσεγγίζει	 την	 ακτή,	 όχι	 με	 τη	
μορφή	 έγκαιρης	 προειδοποίησης	 από	 κάποιο	 φορέα,	 αλλά	 από	 άτομα	 που	
εκκένωναν	το	δυτικότερο	κομμάτι	του	οικισμού	Μάτι.	Το	γεγονός	αυτό	δείχνει	ότι	
ο	 πληθυσμός	 είχε	 στη	 διάθεσή	 του	 σχεδόν	 μηδενικό	 χρόνο	 μεταξύ	
συνειδητοποίησης	του	κινδύνου	και	απόφασης	αντίδρασης.	
	
5.	Σημαντική	εκτιμάται	ότι	είναι	η	ιδιαίτερη	πολεοδομική	διάταξη	του	οικισμού,	η	
οποία	 ενήργησε	ως	 «παγίδα»	 για	 τον	 πληθυσμό	που	προσπάθησε	 να	 διαφύγει.	
Κάποια	 από	 τα	 σημαντικά	 χαρακτηριστικά	 του	 ήταν:	 οδοί	 μικρού	 πλάτους,	
πολυάριθμα	 αδιέξοδα,	 ιδιαίτερα	 επιμήκη	 οικοδομικά	 τετράγωνα,	 χωρίς	
δυνατότητα	 πλευρικής	 διαφυγής,	 απουσία	 χώρων	 συγκέντρωσης	 (π.χ.	 πλατεία,	
γήπεδο).	 Το	 ρόλο	 οδού	 διαφυγής	 θα	 μπορούσε	 να	 παίξει	 μια	 οδός	 παράλληλη	
προς	 την	 ακτογραμμή	 αλλά	 μεγάλου	 πλάτους	 που	 να	 μεταβαίνει	 σε	 διπλανούς	
οικισμούς.		

6.	Από	την	έρευνα	πεδίου	διαπιστώθηκαν	ορισμένες	αδυναμίες	στις	κατασκευές	
με	ευαίσθητα	σημεία	στη	στέγη,	τα	κουφώματα,	τους	περιβάλλοντες	χώρους	και	
άλλα	 μέρη.	 Παράλληλα,	 καταγράφηκε	 ένας	 μεγάλος	 αριθμός	 κτηρίων	 που	
καταστράφηκαν	ολοσχερώς.	
	
7.	 Ως	 πρώτη	 εκτίμηση,	 παρατηρήθηκε	 ότι	 επηρεάστηκαν	 κυρίως	 κατοικίες	 και	
κτήρια	που	ήταν	υπερυψωμένα	ή	με	ορόφους,	με	μικρότερες	ζημιές	στα	ισόγεια	
και	 στα	 υπόγεια,	 δείγμα	 τυπικό	 μιας	 πυρκαγιάς	 κόμης.	 Παράλληλα,	
παρατηρήθηκαν	 σημαντικές	 διαφορές	 μεταξύ	 των	 κτιρίων	 σε	 ότι	 αφορά	 τις	
επιπτώσεις,	 που	 πιθανότητα	 σχετίζονται	 με	 τα	 υλικά	 κατασκευής	 και	 την	
παρακείμενη	βλάστηση.	
	
8.	Τα	πρώτα	συμπεράσματα	που	προκύπτουν	με	βάση	μαρτυρίες	που	αναλύονται	
ακόμα	συστηματικά,	δείχνουν	ότι	η	προσπάθεια	διαφυγής	από	τον	οικισμό	ήταν	
άτακτη,	 δεν	 συνιστούσε	 οργανωμένη	 απομάκρυνση	 πολιτών,	 προκάλεσε	
κυκλοφοριακή	συμφόρηση,	λόγω	και	της	μεγάλης	συγκέντρωσης	πληθυσμού	και	
του	πανικού	που	επικράτησε.	Εκτός	από	τους	κατοίκους	υπήρχαν	και	επισκέπτες/
τουρίστες	σημαντικό	ποσοστό	των	οποίων	δε	γνώριζαν	καλά	την	γεωγραφία	της	
περιοχής.	
	
9.	Η	μορφολογία	της	ακτογραμμής	έκανε	δυσχερή	την	πρόβαση	στην	παραλία	στα	
περισσότερα	 σημεία	 (κρημνώδεις	 ακτές),	 οι	 προσβάσιμες	 παραλίες	 ήταν	
περιορισμένες,	 γεγονός	 που	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 ελάχιστη	 ορατότητα	 και	
αποπνιχτική	 ατμόσφαιρα	 συντέλεσε	 σε	 σημαντικό	 βαθμό	 στον	 εγκλωβισμό	
μεγάλου	αριθμού	πολιτών.	
	
10.	Θεωρείται	πιθανή	η	αλλαγή	στη	συμπεριφορά	 της	πυρκαγιάς	 λόγω	αλλαγής	
στον	τύπο	της	βλάστησης.	Η	πυρκαγιά	ξεκίνησε	από	περιοχές	που	είχαν	καεί	στο	
παρελθόν	με	χαμηλή	βλάστηση	και	μεγάλη	ταχύτητα	και	μετέβει	σε	ένα	χώρο	που	
δεν	είχε	καει	σε	πρόσφατη	πυρκαγιά	με	ιδιαίτερα	μεγάλη	συγκέντρωση	καύσιμης	
ύλης.	 Αυτό	 οδήγησε	 στην	 τροφοδότηση	 της	 πυρκαγιάς	 και	 την	 έκλυση	
υψηλότερης	 ενέργειας	 από	 το	 Νέο	 Βουτζά	 και	 μέχρι	 την	 ακτή.	 Η	 πυρκαγιά	
ανατολικά	 της	 Λεωφ.	 Μαραθώνος	 μετατράπηκε	 σε	 πυρκαγιά	 που	 σάρωνε	 το	
σύνολο	της	επιφανειακής	βλάστησης	και	των	υψηλών	δέντρων	(ενεργή	πυρκαγιά	
κόμης),	ως	ένας	«τοίχος	φωτιάς»,	ο	οποίος	καθοδηγούνταν	από	τον	άνεμο	(wind-
driven)	και	επιπλεόν	μετέδιδε	αρκετές	δεκάδες	καύτρες	προς	την	ακτή.		

Επισημαίνεται	ότι	η	παρούσα	αναφορά	περιέχει	στοιχεία	και	συμπεράσματα	τα	οποία	είναι	προκαταρκτικά,	τα	οποία	βασίζονται	σε	έρευνα	και	συλλογή	δεδομένων,	που	βρίσκονται	ακόμα	
(27/7/2018)	σε	εξέλιξη	και	κατά	συνέπεια	υπάρχει	πιθανότητα	να	μεταβληθούν.	



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	
11.	Σε	κτίρια	με	φέροντα	οργανισμό	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	και	τοιχοποιίες	
πλήρωσης	που	είχαν	κλειστά	παράθυρα,	η	φωτιά	δεν	πέρασε	στο	εσωτερικό	των	
κτιρίων	με	μοναδικό	αποτέλεσμα	μια	εξωτερική	επιδερμική	παραμόρφωση	των	
επιχρισμάτων,	χωρίς	να	επηρεάσει	τη	στατικότητα	των	κτιρίων	λόγω	της	μικρής	
διάρκειας	επίδρασης	της	φωτιάς.	
	
12.	Αντιθέτως,	σε	όμοια	κτίρια	που	διέθεταν	ξύλινα	ή	πλαστικά	και	ανοιχτά	
παράθυρα,	η	φωτιά	πέρασε	στο	εσωτερικό	τους	και	η	επίδρασή	της	ήταν	
μεγαλύτερη,	αναπτύχθηκαν	υψηλές	θερμοκρασίες	ιδιαίτερα	από	την	καύση	του	
εξοπλισμού	στο	εσωτερικό	των	κτιρίων	και	δημιουργήθηκαν	ρωγμές	που	μπορούν	
να	επηρεάσουν	όχι	μόνο	τα	μη	δομικά	στοιχεία	των	κατασκευών	αλλά	και	τον	
φέροντα	οργανισμό	τους.		
	
13.	Οι	ρωγμές	αυτές	επιδεινώνονται	δυστυχώς	κατά	τη	διάρκεια	κατάσβεσης	της	
πυρκαγιάς	που	έχει	εκδηλωθεί	σε	μια	κατασκευή	ως	εξής:	το	τσιμέντο	λόγω	της	
πυρκαγιάς	έχει	αναπτύξει	θερμότητα.	Κατά	την	ρίψη	νερού,	πραγματοποιείται	
ταχεία	ψύξη	και	η	θερμοκρασία	του	φέροντος	οργανισμού	πέφτει	απότομα	κατά	
περίπου	50-55	βαθμούς.	Η	θερμοκρασιακή	πτώση	δημιουργεί	νέες	ρωγμές	ή	
διευρύνει	τις	ήδη	υπάρχουσες	
	
14.	Τα	καλά	δομημένα	κτίρια	οπλισμένου	σκυροδέματος	που	ήρθαν	σε	επαφή	με	
τη	φωτιά	είτε	με	καύτρες	είτε	με	έκθεση	μέσω	θερμικής	ακτινοβολίας	είτε	με	
απευθείας	επαφή	με	τις	φλόγες,	αλλά	αυτή	δεν	εισήλθε	στα	κτίρια	
συμπεριφέρθηκαν	πολύ	καλά	με	μικροβλάβες	στα	εξωτερικά	μη	δομικά	στοιχεία	
τους,	κυρίως	μικρορωγμές	στις	τοιχοποιίες	πλήρωσης	και	αποκόλληση	των	
επιχρισμάτων	λόγω	των	υψηλών	θερμοκρασιών	που	αναπτύχθηκαν	εξωτερικά	
του	κτιρίου.	
	
15.	Η	στατικότητα	των	κτιρίων	που	επηρεάστηκαν	από	την	πυρκαγιά	εξαρτάται	
από	τη	διάρκεια	καύσης	στο	εξωτερικό	του	κτιρίου,	από	το	αν	το	σκυρόδεμα	έχει	
ασβεστοποιηθεί	και	σε	ποιο	βάθος	ή	αν	ο	χάλυβας	βρίσκεται	σε	καλή	κατάσταση	
λόγω	της	μεγάλης	διάρκειας	καύσης	εντός	του	σπιτιού.	

Επισημαίνεται	ότι	η	παρούσα	αναφορά	περιέχει	στοιχεία	και	συμπεράσματα	τα	οποία	είναι	προκαταρκτικά,	τα	οποία	βασίζονται	σε	έρευνα	και	συλλογή	δεδομένων,	που	βρίσκονται	ακόμα	
(27/7/2018)	σε	εξέλιξη	και	κατά	συνέπεια	υπάρχει	πιθανότητα	να	μεταβληθούν.	
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