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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Τ
ην εγκληματική ολιγωρία των αρμοδίων 
και τον καταστροφικό τρόπο με τον οποίο 
οργανώθηκε φέτος το έργο της πρόληψης 

και της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Εύ-
βοια μαρτυρούν τα επίσημα έγγραφα που φέρ-
νει στο φως της δημοσιότητας η Realnews. Πρό-
κειται για την αλληλογραφία μεταξύ των υπηρε-
σιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει την ευθύ-
νη για τα δασαρχεία και για την εκτέλεση των 
αντιπυρικών έργων στην Εύβοια. 

Σχεδόν το σύνολο των δασικών εκτάσεων που 
καταστράφηκαν στο νησί ανήκει στα όρια διοι-
κητικής αρμοδιότητας των Δασαρχείων της Λί-
μνης και της Ιστιαίας. Ενα από τα πιο σημαντι-
κά έργα που έχουν την ευθύνη να φέρουν εις 
πέρας τα δασαρχεία για τη θωράκιση του δα-
σικού όγκου που επιβλέπουν είναι η δημιουρ-
γία και η συντήρηση των δασικών δρόμων και 
των αντιπυρικών ζωνών. Ωστόσο, όπως προ-
κύπτει από τα έγγραφα, οι υπεύθυνοι των δύο 
δασαρχείων ολοκλήρωσαν τις εργασίες για τη 
διάνοιξη και τον καθαρισμό των αντιπυρικών 
ζωνών μόλις λίγες ημέρες πριν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές, αλλά ακόμα και μετά το 
ξέσπασμα του πρώτου πύρινου μετώπου στη 
βόρεια Εύβοια. 

Πρώην και εν ενεργεία αξιωματικοί του Πυρο-
σβεστικού Σώματος χαρακτηρίζουν αυτήν την 
ολιγωρία εγκληματική, καθώς τονίζουν ότι τό-
σο κρίσιμα έργα πυροπροστασίας, όπως είναι 
οι αντιπυρικές ζώνες και οι δασικοί δρόμοι, θα 
πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη 
της αντιπυρικής περιόδου, ώστε να μπορούν να 
εντάσσονται έγκαιρα στον επιχειρησιακό σχεδι-
ασμό των πυροσβεστών. Σύμφωνα με τους αξι-
ωματικούς, αυτές οι καθυστερήσεις είναι ιδιαί-
τερα κρίσιμες για την αντιμετώπιση των πυρκα-
γιών, καθώς μπορούν να ανατρέψουν ολόκλη-
ρο τον σχεδιασμό και να αποδυναμώσουν τη 
στρατηγική περιορισμού της φωτιάς.

«Προσωρινή παραλαβή»
Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί 
στην Ελλάδα από το 2007 ξεκίνησε την Τρίτη 3 
Αυγούστου σε δασική έκταση κοντά στον οικι-
σμό Μυρτιάς του δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Αννας, πλήττοντας στη συνέχεια και τον 
όμορο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Μόλις πέντε 
ημέρες πριν, την Πέμπτη 29 Ιουλίου, η Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας αποφάσιζε για την «προσωρινή παραλα-
βή» του έργου «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών 
περιοχής αρμοδιότητας έτους 2021». Πρόκειται 
για έργο με χαμηλό προϋπολογισμό, καθώς το 
συνολικό κόστος της συντήρησης των αντιπυ-
ρικών ζωνών στον πνεύμονα πρασίνου που κα-
ταστράφηκε ανερχόταν στα 20.000 ευρώ. Στην 
ουσία, για την εκτέλεση των εργασιών απαιτεί-
το απλώς η μίσθωση τριών εκσκαφικών οχημά-
των, όπως άλλωστε περιγράφεται και στην Πε-
ρίληψη Διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. 

Επιπλέον, στην περίπτωση του Δασαρχείου 
Λίμνης, οι αντιπυρικές ζώνες παρελήφθησαν 
μόλις λίγες ημέρες πριν από την καταστροφή, 
ενώ ούτε ο διαγωνισμός για την εκπόνηση του 
έργου έγινε πριν από την αντιπυρική περίοδο, 
η οποία κάθε χρόνο ξεκινά την 1η Μαΐου. Σύμ-
φωνα με τα έγγραφα, η Περίληψη Διακήρυξης 
του διαγωνισμού για τις αντιπυρικές ζώνες του 
Δασαρχείου Λίμνης εκδόθηκε στις 10 Μαΐου, 
ενώ ο διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 25 Μαΐου. 

Στη βόρεια Εύβοια, όμως, υπήρξαν ακόμα 
μεγαλύτερες καθυστερήσεις, σε τέτοιο βαθμό 
μάλιστα που οι αντιπυρικές ζώνες να μην είναι 
έτοιμες ούτε στις αρχές του Αυγούστου, τρεις 
μήνες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιό-
δου. Στις 25 Ιουνίου, η Διεύθυνση Δασών Εύβοι-
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ας (ανήκει και αυτή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας) εκδίδει απόφαση για τη μίσθωση δύο εκ-
σκαφικών οχημάτων που απαιτούνταν για να εκτελέσουν το έρ-
γο «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα δάση περιφέρειας 
Δασαρχείου Ιστιαίας, για το έτος 2021». Η σχετική μίσθωση των 
δύο εκσκαφέων υπογράφεται στις 28 Ιουνίου. Στις 7 Ιουλίου, το 
Δασαρχείο ορίζει και επιβλέποντα του έργου συντήρησης δασι-
κών δρόμων, το οποίο, επιτέλους ξεκινά. Λιγότερο από ένα μήνα 
μετά, στις 4 Αυγούστου, έγγραφο προς το Τμήμα Εκτέλεσης Δα-
σοτεχνικών Εργων της Διεύθυνσης Δασών Εύβοιας ενημερώνει 
τις υπηρεσίες πως το Δασαρχείο Ιστιαίας παραλαμβάνει το έρ-
γο της συντήρησης δασικού οδικού δικτύου. Από το προηγού-
μενο 24ωρο, όμως, οι φλόγες έχουν ήδη ξεκινήσει το καταστρο-
φικό έργο τους στα δάση της βόρειας Εύβοιας. 

«Είναι έγκλημα να μπαίνουμε στην αντιπυρική περίοδο και να 
μην έχουν ξεκινήσει οι συντηρήσεις δασικών οδών και αντιπυρι-
κών ζωνών, ή να μην έχουν καν προκηρυχθεί διαγωνισμοί», δη-
λώνει ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, πρώην υπαρχηγός του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας διερεύ-
νησης εγκλημάτων εμπρησμού. «Οι αντιπυρικές ζώνες έχουν πο-
λύ κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση μιας πυρκαγιάς, ειδικά όταν αυ-
τή βρίσκεται στην αρχή της. Σε περίπτωση που οι πυροσβέστες 
καταφέρουν μέσω των ζωνών αυτών να προσεγγίσουν τη φωτιά 
λίγη ώρα μετά το ξέσπασμά της, τότε μπορούν να την αντιμετω-
πίσουν. Ειδάλλως, όπως είδαμε και στην περίπτωση της φωτιάς 
στη Βαρυμπόμπη με την Εθνική Οδό, όταν η πυρκαγιά έχει με-
γάλο θερμικό φορτίο και καίει στην κορυφή των δένδρων, τό-
τε δεν τη σταματά τίποτα», προσθέτει ο Ανδρ. Γκουρμπάτσης.

«Με το που ξεκινά η αντιπυρική περίοδος θα πρέπει οι αντι-
πυρικές ζώνες και οι δασικοί δρόμοι να είναι στη θέση τους. 
Εχουμε κάνει και εμείς σχετικές καταγγελίες. Δεν είναι δυνα-
τόν να ετοιμάζουμε μέσα σε αντιπυρική περίοδο τόσο κρίσι-
μες υποδομές. Αυτό δείχνει ότι δεν κοιτάμε καθόλου τον τομέα 
της πρόληψης», λέει ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμ-
βασιούχων Πυροσβεστών, εξηγώντας με απόλυτα σαφή τρό-
πο τα εμπόδια που τίθενται στους πυροσβέστες από αυτές τις 
καθυστερήσεις. «Αν ο πυροσβέστης δεν έχει καλή γνώση αυ-
τών των υποδομών, μπορεί να μπει στο δάσος, να εγκλωβιστεί 
και να καεί στην κυριολεξία. Αντιπυρικές ζώνες και δασικοί δρό-
μοι είναι ένα σημαντικό εργαλείο και είναι απαράδεκτο να μην 
έχουν ολοκληρωθεί τόσο κρίσιμα έργα στην ώρα τους», τονί-
ζει ο Αλ. Φαραντάκης.

Τραγικές καθυστερήσεις 
στη βόρεια Εύβοια

Ανώτατα στελέχη των δασικών υπηρεσιών 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας παραδέχονται πως το διοικη-
τικό καθεστώς των δασών είναι τόσο περίπλο-
κο που οδηγεί μοιραία σε μεγάλες καθυστερή-
σεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, μεγάλες 
εκτάσεις δασών μένουν εκτός της εκτέλεσης του 
αντιπυρικού σχεδιασμού!

Ιδιωτική… ευθύνη
 «Εκτός από τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, το 
Δασαρχείο Λίμνης έχει άλλες τέσσερις κατηγο-
ρίες δασικών εκτάσεων: τις ιδιόκτητες, τις συνι-
διόκτητες -όπου υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες- τις 
συνδιακατεχόμενες δασικές εκτάσεις -που ανή-
κουν στο Δημόσιο, αλλά διαχειρίζονται από ιδι-
ώτες- και κάποιες που ανήκουν σε μοναστήρια», 
αναφέρει αξιωματούχος της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, τονίζοντας πως σε αυτές τις εκτάσεις 
κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν δασικοί δρόμοι 
ή αντιπυρικές ζώνες! «Δυστυχώς, πρέπει οι ιδι-
οκτήτες ή οι διαχειριστές να κάνουν τα αντιπυ-
ρικά έργα. Εφόσον δεν τα κάνουν, τότε πρέπει 
να επέμβει η δημόσια υπηρεσία και να αναλά-
βει την εκτέλεσή τους. Αυτό όμως δεν γίνεται, 
όπως είδατε και στα έγγραφα, επειδή υπάρχουν 
πολλές καθυστερήσεις και στα δημόσια έργα. 
Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν προλαβαίνουν να 
κοιτάξουν τι συμβαίνει στις εκτάσεις που ανή-
κουν ή που διαχειρίζονται ιδιώτες», τονίζει ο 
αξιωματούχος.  

Τα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
που έχει στην ευθύνη της και τα δάση της Εύ-
βοιας, ανέφεραν στην «R» ότι από τις εκτάσεις 
του Δασαρχείου Λίμνης που κάηκαν μόλις το 
30% αφορά δημόσιες δασικές εκτάσεις. Για 
την ιστορία, προσέθεσαν ότι φέτος πρόλαβαν 
να συντηρηθούν συνολικά 10,5 χλμ. αντιπυρι-
κών ζωνών και ακόμη 2 χλμ. δασικών δρόμων 
με χαλικόστρωση. Στην ιστορία, όμως, θα μεί-
νουν άλλα στοιχεία, όπως αυτό που έχει να κά-
νει με την καταστροφή περίπου 600.000 στρεμ-
μάτων γης, μόνο στην Εύβοια…

Οι αντιπυρικές ζώνες 
και οι δασικοί δρόμοι 
δεν είχαν καθαριστεί 
στην αρχή του 
καλοκαιριού, όπως 
αποδεικνύουν τα 
έγγραφα
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Οι αναζωπυρώσεις 
«έκρυβαν» εμπρησμούς

th.sotiris@realnews.gr

Του Θάνου Σωτήρή

«Τ
ο σημείο μηδέν για την τεράστια καταστροφή 
ήταν η αναζωπύρωση στη βόρεια Αττική. Οι δυ-
νάμεις της Εύβοιας διασπάστηκαν και μέσα σε λί-

γες ώρες είχαν ξεφύγει και τα δύο μέτωπα. Αυτό που δεν 
ξέρουμε ακόμη είναι εάν η αναζωπύρωση αυτή ήταν τυ-
χαία ή εμπρησμός».

Με αυτά τα λόγια στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, που συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις δασοπυ-
ρόσβεσης των τελευταίων ημερών, εξηγεί στη Realnews 
πώς φτάσαμε να μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμμα-
τα καμένων δασών και τεράστιες καταστροφές περιουσι-
ών. Ταυτόχρονα, κάνει λόγο για σοβαρές υποψίες εμπρη-
σμών στα μέτωπα της Αττικής και της Αρχαίας Ολυμπίας, 
που προκύπτουν από τις μαρτυρίες των επικεφαλής των 
πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούσαν εκεί, υποψί-
ες που διερευνώνται με μεγάλη σχολαστικότητα από την 
αρμόδια Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρη-
σμού της Πυροσβεστικής, αλλά πλέον και από την Ελληνι-
κή Αστυνομία. Η πρώτη πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, που 
εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου, παρά την 
ένταση και την έκτασή της είχε οριοθετηθεί σε ικανοποιη-
τικό βαθμό μέχρι το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Την 
Πέμπτη 5 Αυγούστου, την τρίτη ημέρα της πύρινης επέλα-
σης, η φωτιά στη βόρεια Αττική φούντωσε ξανά. 

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής, στα σημεία 
που «τελείωναν τα καμένα» είχαν αναπτυχθεί οχήματα με 
εγκαταστάσεις προκειμένου να προλάβουν το ενδεχόμε-

νο αναζωπύρωσης. «Ξαφνικά ακούστηκε στον ασύρματο 
του Συντονιστικού Κέντρου ο επικεφαλής να αναφέρει ότι 
πίσω του και προς το δάσος ξεπήδησε μια νέα πυρκαγιά, 
σε απόσταση 200 μέτρων, που έφυγε με μεγάλη ταχύτη-
τα προς το Κρυονέρι», λένε τα στελέχη αυτά. 

Σε συζήτηση που είχαν αργότερα με τον συγκεκριμένο 
αξιωματικό, τους είπε πως δεν πρόλαβε να γυρίσει το κε-
φάλι του και οι φλόγες εμφανίστηκαν αστραπιαία και με 
μεγάλη ένταση. Αυτή η μαρτυρία έχει κάνει τους αξιωμα-
τικούς του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής να 
σαρώνουν το συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να δια-
πιστώσουν εάν πρόκειται για εμπρησμό που ακολούθη-
σε τον μερικό έλεγχο του μετώπου. 

Το σημείο όπου ξέσπασε η νέα φωτιά βρίσκεται λίγο 
βορειότερα από τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι. 
Πρόκειται για επικλινές έδαφος, που σχηματίζει μια μι-
κρή χαράδρα, ακριβώς στο όριο της περιοχής που κάηκε 
τις προηγούμενες ημέρες, με το δάσος που δεν είχε επη-
ρεαστεί. «Δεν πρόκειται για σημείο όπου συνηθίζεται να 
έχουμε αναζωπυρώσεις. Μεταξύ των υπόλοιπων στόχων 
της έρευνας, παράλληλα ερευνάται αν στην πραγματικό-

τητα ήταν μια νέα φωτιά», προσθέτουν οι αξιωματικοί. 
Το νέο αυτό μέτωπο, που τελικά ξέφυγε και από την Εθνι-

κή οδό Αθηνών-Λαμίας, αποδείχθηκε μοιραίο για την Εύ-
βοια. Οι δυνάμεις που προσπαθούσαν να ανακόψουν τη 
φωτιά στις Ροβιές, από την προηγούμενη ημέρα, μειώθηκαν 
και σε προσωπικό και σε μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί 
η πυροσβεστική δύναμη στην Αττική. Για τους έμπειρους 
αξιωματικούς, που παρακολουθούσαν την όλη διαχείρι-
ση των πολλαπλών μετώπων, αυτό ήταν το κομβικό ση-
μείο που οδήγησε στις καταστροφές και στις δύο περιοχές.

Στην Αρχαία Ολυμπία
Αντίστοιχες ενδείξεις, όμως, αναφέρθηκαν και από τους 
επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων που κλήθη-
καν να διασώσουν τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Ολυμπίας. Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στην «R» στελέ-
χη της Πολιτικής Προστασίας, οι αξιωματικοί που συντό-
νιζαν τις δυνάμεις γύρω από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακα-
δημία και το Αρχαιολογικό Μουσείο διαβίβαζαν στο Συ-
ντονιστικό Κέντρο στο Χαλάνδρι πως «έσβηναν μία εστία 
και εμφανίζονταν άλλες δύο». Και αυτή ήταν η εικόνα στη 

Μεγάλη έρευνα των Αρχών 
για ύποπτες κινήσεις σε βόρεια 
Αττική και Πελοπόννησο. 
Οι αναφορές στον ασύρματο 
των αξιωματικών της 
Πυροσβεστικής για όσα 
συνέβησαν στο Τατόι την τρίτη 
ημέρα της πύρινης επέλασης
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 Πριν ακόμη σβήσουν οι 
φλόγες, ο εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου Βασίλης Πλιώτας έδω-
σε εντολή για έρευνα σε εφέ-
τη εισαγγελικό λειτουργό, υπό 
την εποπτεία του αντεισαγγε-
λέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, 
Λάμπρου Σοφουλάκη, αρμόδι-
ου για το οργανωμένο έγκλημα. 
Πρόκειται για μια έρευνα που 
ήδη έχει ξεκινήσει με τη συγκέ-
ντρωση στοιχείων και στο πλαί-
σιο της οποίας θα διερευνηθεί 
ακόμη και η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που 
έδρασε συντονισμένα. Κι αυτό διότι όπως σημειώ-
νει ο κ. Πλιώτας στην παραγγελία του: «Ο υπερβο-
λικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθους έντα-
σης και έκτασης, που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευ-
ταίες ημέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπο-
λόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον (και ιδίως 
στον δασικό πλούτο της χώρας), σε κτίρια, εγκα-
ταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες 
και σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα 
για τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, 
καθώς και ο “συγχρονισμός” στην εκδήλωσή τους, 
δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για σκόπιμη οργα-
νωμένη εγκληματική δραστηριότητα και όχι μόνο 
για απλό, τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστα-
τικών αμελούς συμπεριφοράς». 

Κατόπιν τούτου, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουρ-
γός ζητά «στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανά-
κρισης, παράλληλα βεβαίως και ανεξάρτητα από 
τον σχηματισμό των επί μέρους (κατά τόπο) δικο-
γραφιών από τις δικαστικές Αρχές και τους ανα-
κριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπι-
σης Εγκλημάτων Εμπρησμού Π.Σ., να συγκεντρώ-
σετε όλα τα κρίσιμα στοιχεία που παρέχουν ενδεί-
ξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρι-
κού σχεδιασμού για ενιαία δράση εμπρηστών-με-
λών εγκληματικής οργάνωσης…». 

Να σημειωθεί ότι η έρευνα εποπτεύεται από τον 
αρμόδιο αντεισαγγελέα για το οργανωμένο έγκλη-
μα, καθώς, εντός του πλαισίου αυτού, δίνεται η δυ-
νατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς να κινη-
θούν πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, όπως τους προτρέ-
πει και ο κ. Πλιώτας, μπορούν να ενεργοποιήσουν 
άμεσα, σε όλο το εύρος του, το ποινικό δικονομι-
κό οπλοστάσιο, δηλαδή άρση τηλεφωνικού απορ-
ρήτου, διενέργεια ερευνών καθώς και ειδικών ανα-
κριτικών πράξεων. Η παραπάνω έρευνα, πάντως, 
όπως και αυτή που διατάχθηκε από την προϊσταμέ-
νη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία 

Παπαγεωργακοπούλου, και αφο-
ρά τις πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές στην Αττική, στρέφε-
ται προς πάσα κατεύθυνση και 
όχι μόνο στο ενδεχόμενο ύπαρ-
ξης οργανωμένου εγκληματικού 
σχεδίου. Θα διερευνηθεί δηλαδή 
όχι μόνο αν έχουν τελεστεί πρά-
ξεις από δόλο, όπως ο εμπρησμός 
δάσους, αλλά και τυχόν πράξεις 
ή παραλείψεις προσώπων που 
όφειλαν είτε να αποτρέψουν εί-
τε να καταστείλουν έγκαιρα και 

αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.

Αυστηρές ποινές
Σαφέστατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στέλνει 
η Δικαιοσύνη όχι μόνο στους από δόλο εμπρηστές, 
αλλά και σε όσους διαπράττουν αδικήματα εμπρη-
σμού πλημμεληματικής φύσης. Οι συλληφθέντες 
των τελευταίων ημερών, στους οποίους αποδόθη-
καν κακουργηματικές κατηγορίες για φωτιές στην 
Αττική, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους, 
ενώ τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και η γυναίκα 
που συνελήφθη στο Πεδίον του Αρεως την περα-
σμένη Παρασκευή και της αποδόθηκε κατηγορία 
σε βαθμό πλημμελήματος. Το δικαστήριο της επέ-
βαλε την ανώτερη προβλεπόμενη ποινή των 5 ετών 
φυλάκισης, χωρίς να της δώσει ανασταλτικό στην 
έφεση. Και, όπως σημείωναν δικαστικές πηγές, εί-
ναι μία από τις σπάνιες φορές που καταδικασμένος 
για πλημμεληματικό εμπρησμό καταλήγει στη φυ-
λακή, ενώ δεν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής. 

Βεβαίως, οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν, μετά την 
ψήφιση και του νέου Ποινικού Κώδικα τον Ιούλιο 
του 2019, τη δυνατότητα να επιβάλουν αυστηρό-
τερα δικονομικά μέτρα στους κατηγορουμένους 
και βαρύτερες ποινές στους καταδικασθέντες. Με 
τις αλλαγές, δε, που πρότεινε η αρμόδια επιτροπή 
του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον διακεκριμέ-
νο καθηγητή Νομικής Λάμπρο Μαργαρίτη και έγι-
ναν δεκτές από τον υπουργό Κώστα Τσιάρα και 
από το υπουργικό συμβούλιο, το πλαίσιο αυστηρο-
ποιείται περαιτέρω. Συγκεκριμένα, αναβαθμίζεται 
ο τρόπος δίωξης των αποκαλούμενων κοινώς επι-
κίνδυνων εγκλημάτων, όπως είναι οι εμπρησμοί ή 
τα ναυάγια πλοίων, καθώς μετατρέπονται από συ-
γκεκριμένης σε αφηρημένης διακινδύνευσης. Δη-
λαδή, η ποινή μπορεί να επιβληθεί ακόμα κι όταν 
απλώς προκύπτει κίνδυνος για αόριστο αριθμό προ-
σώπων ή πραγμάτων και όχι μόνον (όπως ισχύει 
σήμερα) εφόσον έχει προκύψει αυτός ο κίνδυνος. 

ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΗ

Το ενδεχόμενο 
σχεδίου εμπρησμών 

πίσω από 
τις πυρκαγιές 

ερευνά η Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου

«Σκόπιμη οργανωμένη
εγκληματική δραστηριότητα»

νοητή περιφέρεια ενός μεγάλου τόξου γύρω από τον χώ-
ρο αυτό. Συνολικά στο σημείο ξέσπασαν επτά πυρκαγιές, 
οι οποίες επίσης διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα 
της Πυροσβεστικής.

Στο μεταξύ, το χρονικό διάστημα από τις 4 έως και τις 11 
Αυγούστου η Αστυνομία πραγματοποίησε 18 συλλήψεις 
και 118 προσαγωγές υπόπτων για εμπρησμούς σε ολόκλη-
ρη τη χώρα. Οι συλλήψεις έγιναν στις περιοχές Κρυονέρι, 
Μαρκόπουλο Αττικής, στο Πεδίον του Αρεως, στο Αλσος 
Φινοπούλου στου Γκύζη, στο Αλσος Πετρούπολης, στο Πέ-
ραμα, στη Μεσσηνία, στα Γιάννενα, στη Λέσβο, στις Σέρ-
ρες και στη Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, καμία από 
αυτές δεν σχετίζεται με τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, όμως, 
εξετάζονται με λεπτομέρεια όλοι οι κατηγορούμενοι, αλλά 
και οι ύποπτοι που τελικά αφέθησαν ελεύθεροι. 

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. 
έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται ευρήματα που συγκε-
ντρώθηκαν από περιοχές όπου ξέσπασαν πυρκαγιές, κυ-
ρίως στην Αττική, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποτε-
λούν μέσα εμπρησμού και εάν ναι, τότε να εντοπιστούν 
αυτοί που τα χειρίστηκαν.

συλληψεισ
Tο χρονικό διάστημα 
από τις 4 έως 
και τις 11 Αυγού-
στου η Αστυνομία 
πραγματοποίησε 
18 συλλήψεις και 
118 προσαγωγές 
υπόπτων για εμπρη-
σμούς σε ολόκληρη 
τη χώρα
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πολιτικη

Οι πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 βασίστηκαν σε ένα εκρηκτικό μείγμα 
υγρού χειμώνα (που προηγήθηκε), ξηρού καλοκαιριού με παρατεταμένο καύ-
σωνα (τον σημαντικότερο της τελευταίας 40ετίας) και στον μεγάλο αριθμό με-
τώπων σε όλη τη χώρα. Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινος παράγοντας απο-
τελούν το τέλειο «προσάναμμα» για τις πυρκαγιές.  

Ανεξαρτήτως των αιτίων που οδήγησαν στην ολοένα αυξανόμενη κλιμα-
τική αλλαγή, οι επιδράσεις της είναι εδώ. Μια απλή ματιά στα ιστορικά στοι-
χεία της καταγραφής της θερμοκρασίας καταδεικνύει ότι από τη δεκαετία 
του ’50 και μετά παρατηρείται διαρκής και σταδιακή άνοδος της θερμοκρα-
σίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει ως συνέπεια την ερημοποίηση μέρους 
του δασικού δυναμικού, την αύξηση των πλημμυρών και φυσικά χαμηλότε-
ρη ποιότητα ζωής για όλους.  

Η κοινή γνώμη παρακολουθεί τα παραπάνω από απόσταση, με απαιτήσεις 
«εναέριων μέσων» που δεν έχουν εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Ελλά-
δα, τη φετινή αντιπυρική περίοδο, διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στό-
λους εναέριων μέσων. Η πρόληψη δεν συνδέεται με την καταστολή, ούτε με 
την αποκατάσταση.  

Ποια είναι η επόμενη ημέρα;
Το νέο μοντέλο πολιτικής προστασίας εστιάζει στην προετοιμασία και στην 

πρόληψη και προϋποθέτει την ενεργό και οργανωμένη συμμετοχή της κοινω-
νίας. Προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών (ως 
άτομα και ως κοινότητες) στην εκτέλεση βασικών 
εργασιών προετοιμασίας και εκτίμησης του κινδύ-
νου σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Προϋποθέ-
τει, δε, την κατάρτιση εθνικού σχεδίου εκπαίδευ-
σης για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, με 
έμφαση στην προσαρμογή και αντιμετώπιση των 
συνεπειών της και με σκοπό τη μεσομακροπρόθε-
σμη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας/κινδύνου 
και τη μετατροπή της κοινωνίας σε «ανθεκτική κοι-
νωνία» (resilient society).  

Η πρόληψη αποτελεί βασικό παράγοντα στην ει-
κόνα της προστασίας του περιβάλλοντος. Εύκολα 
χρησιμοποιήσιμη λέξη, με σημαντικό βάρος που 
δεν συνοδεύεται από πράξεις. Ο κρατικός μηχα-
νισμός πρέπει να εφαρμόσει πρόγραμμα αραιώ-
σεων και μείωσης της καύσιμης ύλης στα δάση. 
Οι ιδιωτικές κατοικίες και οι δημοτικοί-κοινοτικοί 
χώροι συνήθως μένουν εκκρεμείς και αποτελούν 
τα σημεία εισόδου της φωτιάς στη ζώνη μείξης 
δάσους-αστικού ιστού. Εκεί η αυτενέργεια και ο 
εθελοντισμός μπορούν να αποτελέσουν σημαντι-
κή και μακροχρόνια δράση. Η χρυσή παρακατα-

θήκη της περιόδου, η δράση της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να οδηγηθεί 
με εκπαίδευση και ενθάρρυνση στην κατεύθυνση της μετατροπής της κοινω-
νίας σε «ανθεκτική κοινωνία» (resilient society) και να αποτελέσει επένδυση 
στην πρόληψη και στην αποκατάσταση. 

Η συμβολή της επιστημονικής κοινότητας θα πρέπει να γίνει με συντεταγμένο 
τρόπο, με γνώση των προτεραιοτήτων του συστήματος και δημιουργία θεσμο-
θετημένου βήματος διαλόγου, μετά την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και 
των απαιτήσεων του εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Η επιστημο-
νική κοινότητα μπορεί να προσφέρει τεχνολογικές και επιχειρησιακές λύσεις. 

Οι καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα. Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, 
η πρόσφατη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό και Λάρνακα, οι πυρκαγιές του Αυ-
γούστου στην Ελλάδα αποτελούν σημαντικά γεγονότα σε περιφερειακό επί-
πεδο. Η παγκόσμια πανδημία και οι σοβαρές συνέπειές της έδειξαν για άλλη 
μια φορά ότι οι εγγενείς κίνδυνοι του ολοένα και πιο πολύπλοκου και αλλη-
λένδετου κόσμου μας δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή 
των θεμελιωδών κοινωνικών λειτουργιών. Καθώς οι καταστροφές ήταν και 
θα είναι πάντα μέρος της ζωής μας, ο τρόπος που οι κοινωνίες ανταποκρίνο-
νται σε αυτές είναι, ασφαλώς, καθοριστικός.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα τέτοιων καταστροφών, η προετοιμασία για την πι-
θανή εμφάνισή τους και ο μετριασμός των πιθανών επιπτώσεών τους είναι 
ένα θέμα που ξεπερνά τα στενά όρια μιας πολιτείας. Σε αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς, πρωτοβουλίες επίλυσης προβλημάτων υψηλότερου επιπέδου 
μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις. Οι αλλαγές που επιβάλλονται από την 
κλιματική κρίση είναι επιβεβλημένες. Οι περιφερειακές πρωτοβουλίες μπο-
ρούν να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη σε περιόδους κρίσης. Στην 
Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη σε παγκόσμιο συνεργασία πυροσβεστών και 
μελών της Πολιτικής Προστασίας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Θα ανέ-
μενε κάποιος τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστα-
σίας (μέσω του #RescEU), όμως στην περίπτωσή μας έχουμε τη βοήθεια χω-
ρών εκτός Ε.Ε. Το μεγαλειώδες αυτό γεγονός Disaster Diplomacy μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική σελίδα του ελληνικού συστήματος πολιτικής προστα-
σίας με την ανταλλαγή εμπειριών και εκπαίδευσης.  

Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα εξελίσσεται μετά από χρόνια στασιμότητας.

Η μετεξέλιξη του Εθνικού
Συστήματος Πολιτικής Προστασίας

ο ΓιώρΓοσ Μπούστρασ*

γράφει

*Καθηγητής Εκτίμησης 
Κινδύνου στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
επισκέπτης ερευνητής 
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, επισκέπτης 
καθηγητής στο University 
of Haifa

«Σε ένα λεπτό,
ο ήρωας γίνεται  
αποδιοπομπαίος 
τράγος»
th.sotiris@realnews.gr

Του Θανού σώτήρή

Τ
ις δυσμενείς συνθήκες που έχουν να αντιμετωπί-
σουν οι πυροσβέστες στο πεδίο των πυρκαγιών 
παραθέτουν οι επικεφαλής της Ενωσης Αξιωματι-

κών Πυροσβεστικού Σώματος, ο αρχιπύραρχος Γεώργι-
ος Βιτζηλαίος και ο επιπυραγός Κωνσταντίνος Τσίγκας, 
ζητώντας μάλιστα από τους πολίτες να μη στοχοποιούν 
τους ανθρώπους που μάχονται με τις φλόγες. 

«Oι Ελληνες πυροσβέστες μέσα σε οκτώ ημέρες κλή-
θηκαν να αντιμετωπίσουν 586 δασικές πυρκαγιές υπό 
συνθήκες αφρικανικού καύσωνα. Την ώρα που οι οδη-
γίες για όλους τους άλλους εργαζομένους στη χώρα 
ήταν παύση εργασιών, οι πυροσβέστες μας ρίχνονταν 
σε όλα τα φλεγόμενα μέτωπα από τη Ρόδο μέχρι και 
τον Εβρο. Παράλληλα με τα εκα-
τοντάδες μέτωπα των πυρκαγιών 
στην ύπαιθρο, οι πυροσβεστικές 
δυνάμεις επενέβαιναν σε αστι-
κές πυρκαγιές και επιχειρούσαν 
σε συμβάντα παροχής βοήθειας 
και σε διασώσεις. Παράλληλα, με 
δυνάμεις μας πυροπροστατεύου-
με τους λιμένες και τα αεροδρό-
μια της χώρας μας, που δέχονται 
την πλέον μεγάλη κίνηση της χρο-
νιάς, ενώ επίσης με δυνάμεις μας 
πυροπροστατεύουμε τις μεγάλες 
αστικές μας πόλεις. Ο ‘‘πυροσβέ-
στης-πολυεργαλείο’’ σβήνει κάθε 
είδους πυρκαγιά, επιχειρεί σε πά-
σης φύσεως διάσωση και παροχή 
βοήθειας, 24 ώρες το 24ωρο, χω-
ρίς άδεια και ανάπαυση», αναφέ-
ρει ο Γ. Βιτζηλαίος. 

Παράλληλα, οι υψηλόβαθμοι 
αξιωματικοί του Πυροσβεστικού 
Σώματος τονίζουν ότι θα πρέπει 
όλοι οι αρμόδιοι να αναλαμβά-
νουν τις ευθύνες τους και πριν ξε-
σπάσει η πυρκαγιά. «Το Πυροσβε-
στικό Σώμα είναι η αιχμή του δό-
ρατος της πυρόσβεσης στην πα-
τρίδα μας, όταν όμως ξεσπάσει η 
πυρκαγιά. Πριν από αυτό, μια σει-
ρά από άλλους φορείς πρέπει κα-
τά νόμο να φροντίσουν την πρόληψη και τη διαχείρι-
ση του δάσους και της υπαίθρου. Δασικές Υπηρεσίες, 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Κοι-
νής Ωφέλειας είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το δικό 
τους καθήκον, την πρόληψη των πυρκαγιών με καθα-
ρισμούς, αποψιλώσεις, αντιπυρικές ζώνες κ.λπ.», υπο-
στηρίζει ο Κ. Τσίγκας.

Πέρα από τις κάμερες
Τις ημέρες που μαινόταν η καταστροφή στην Εύβοια 
και αλλού, κάποιοι κάτοικοι των περιοχών που κινδύνευ-
σαν καταφέρθηκαν κατά των πυροσβεστών. Σύμφωνα 
με τους Γ. Βιτζηλαίο και Κ. Τσίγκα, οι πυροσβέστες δεν 

μπορούν να γίνονται «σάκοι του μποξ». «Οταν η κατα-
στροφή ξεσπάσει, ο πυροσβέστης είναι στο πεδίο, πιο 
μπροστά και από εκεί που φθάνει η τηλεοπτική κάμερα.

Ο πυροσβέστης είναι μέσα στις 
φλόγες, είναι στο πεδίο, δίπλα στον 
πολίτη, γι’ αυτό και παράλληλα γί-
νεται ο σάκος του μποξ. Σε ένα λε-
πτό, ο ήρωας γίνεται ο αποδιοπο-
μπαίος τράγος ενός πλέγματος 
υπευθύνων, που ακόμα και σή-
μερα μετά από τόσες καταστρο-
φές ερίζουν για το πού ξεκινά και 
πού τελειώνει η ευθύνη τους. Οι 
πυρομαχητές του πληκτρολογίου 
ανά τη χώρα, υπό την άνεση του 
κλιματισμού, αναλύουν, εισηγού-
νται και ετυμηγορούν. Ο ‘‘πυρο-
σβέστης-πολυεργαλείο’’ είναι εύ-
κολος στόχος. Γιατί είναι ο μόνος 
που κινείται στο φλεγόμενο πεδίο.

Απλώς θα πρέπει να επιζήσει 
σήμερα, γιατί και αύριο, που το 
απευχόμαστε, θα είναι αυτός που 
θα κληθεί να σπεύσει στο επόμε-
νο συμβάν.

Και μια αναγκαία ιστορική δι-
ευκρίνιση. Η ευθύνη της δασοπυ-
ρόσβεσης, που δόθηκε στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα το 1998, δεν απο-
τελούσε αίτημα του οργανισμού 
μας. Αλλωστε αποτέλεσε μοναδι-
κό εγχείρημα, που ένας επαγγελ-
ματικός φορέας, εν μια νυκτί, δι-
πλασίασε τον όγκο εργασίας του 

και δυσχέρανε δραματικά τις συνθήκες εργασίας του.
Η ανάσα μας, πνιγμένη από την κάπνα και τη λάβα 

των τελευταίων πυρκαγιών, σφίγγεται περισσότερο με-
τά από κάθε απώλεια και καταστροφή που κατατρώει 
ο πύρινος εφιάλτης.

Αλλωστε, δίπλα σε ό,τι τρώει η πύρινη λαίλαπα, έχου-
με αφήσει λίγο από το πνευμόνι μας και σε πολλά απο-
καΐδια έχουμε αφήσει και δικούς μας ανθρώπους.

Μαζί με τον ιδρώτα από τις πύρινες φλόγες είναι ανα-
κατεμένο και το πυρωμένο δάκρυ μας.

Συνέλληνες, μην πυρπολείτε τον πυροσβέστη σας», 
καταλήγουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ενω-
σης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Για πλημμελή λειτουργία
όλων των οργανισμών 
που είναι υπεύθυνοι για 
την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών έκαναν λόγο, 
μιλώντας στη Realnews, 
ο πρόεδρος της Ενωσης 
Αξιωματικών Π.Σ., 
αρχιπύραρχος Γεώργιος 
Βιτζηλαίος, και ο 
αντιπρόεδρος, επιπυραγός 
Κωνσταντίνος Τσίγκας

O πρόεδρος της Ενωσης Αξιωματικών 
Π.Σ., αρχιπύραρχος Γεώργιος Βιτζηλαίος

Ο αντιπρόεδρος της Ενωσης Αξιωματικών 
Π.Σ., επιπυραγός Κωνσταντίνος Τσίγκας
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Η Ελλάδα και 
άλλα κράτη 
του ευρωπαϊκού 
Νότου 
ετοιμάζονται να 
προμηθευτούν 
από κοινού νέα 
πυροσβεστικά 
αεροσκάφη. Το 
2023 θα έχουν 
αναβαθμιστεί 
τα υφιστάμενα 
εναέρια μέσα 
της χώρας

νει 2 αεροπλάνα για το Rescue και άλλα 5 για τις δικές 
της ανάγκες. 

Πρόγραμμα-μαμούθ
Μόλις στις 20 Ιουνίου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωνε το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» 
από κοινού με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχά-
λη Χρυσοχοΐδη. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα-μαμούθ, ύψους 1,76 δισ. ευ-
ρώ. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας επιμελήθηκε προ-
σωπικά το πρόγραμμα σε συνεργασία με δύο εταιρείες ορ-
κωτών λογιστών, ώστε να υπάρχει η πλήρης οικονομική αξι-
ολόγηση για το τελικό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε 20 ημέρες 
πριν ξεσπάσουν οι μεγάλες πυρκαγιές. 

Τη μερίδα του λέοντος θα έχουν τα εναέρια μέσα πυρόσβε-
σης, μιας και σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται η προμή-
θεια 10 ελικοπτέρων Erickson, 7 αεροσκαφών νέας τεχνολο-
γίας Canadair CL-515, αναβάθμιση των 7 Canadair CL-415 
σε CL-515 καθώς και 36 αεροπλάνων Air Tractor FireBoss. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός συμπαγούς στόλου συνο-
λικά 14 υπερσύγχρονων αεροσκαφών Canadair CL-515, ενώ 
από τα παλαιότερα CL-215 θα διατηρηθούν 4-5 ως εφεδρικά 
ή για επιχειρήσεις χαμηλότερων απαιτήσεων. 

Τα 36 Air Traktor έρχονται για να αντικαταστήσουν τα υπέρ-
γηρα PZL, τα οποία πετούν χάρη στις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες τεχνικών και πιλότων. 

Ομως, εξίσου σοβαρό είναι και το κομμάτι των ελικοπτέ-
ρων. Ο σχεδιασμός προβλέπει την παραγγελία 10 Erickson 
ή S-64 Crane, όπως είναι η ονομασία τους. Το «10» δεν εί-
ναι τυχαίος αριθμός, αφού τόσα έχουν ενοικιαστεί φέτος στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού αντιπυρικής προστα-
σίας. Τα ελικόπτερα αυτά, γνωστά και ως «ακρί-
δες», έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς και ρί-
ψης έως 9.800 λίτρων νερού. 

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», 
εξετάζεται και η περίπτωση ενός ακόμη ελικο-
πτέρου, του Fire Hawk, που αποτελεί την πυ-
ροσβεστική έκδοση του γνωστού στρατιωτικού 
ελικοπτέρου Blackhawk. Φέρει δεξαμενή με δυ-
νατότητα ρίψης 4 τόνων νερού, ενώ όταν δεν 
χρησιμοποιείται για δασοπυρόσβεση μπορεί 
να φέρει σε πέρας αποστολές Ερευνας και Διά-
σωσης (Search & Rescue) ή μεταφοράς τραυ-
ματιών - ασθενών (MEDEVAC). Ηδη, τα ελικό-
πτερα αυτά επιχειρούν εδώ και ένα χρόνο στην 
Καλιφόρνια, έχοντας επιδείξει θετικά αποτελέ-
σματα στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. 

Υπέργηρος στόλος
«Δεν υπάρχουν αεροπλάνα» ήταν η λέξη που 
ακούστηκε αρκετές φορές από το στόμα απε-
γνωσμένων κατοίκων που έβλεπαν το βιος 
τους να απειλείται από την μανία της πύρι-
νης λαίλαπας. 

Κι όμως, η Ελλάδα θεωρείται μία από τις πα-
γκόσμιες υπερδυνάμεις σε ό,τι αφορά τον αε-
ροπορικό στόλο πυρόσβεσης, καθώς διαθέτει 
48 αεροσκάφη, εκ των οποίων όμως τα 41 εί-
ναι υπέργηρα και τα 7 χρήζουν αναβάθμισης. 

Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου η ελληνι-
κή Πολεμική Αεροπορία ήταν η μοναδική στο 
ΝΑΤΟ που διέθετε στο δυναμικό της κάποια αε-
ροσκάφη που κατασκευάστηκαν σε χώρα του 
Ανατολικού Μπλοκ. Αυτά δεν ήταν μαχητικά, 
αλλά αεροσκάφη αγροτικών εφαρμογών πο-
λωνικής κατασκευής PZL (Mielec) M-18. Τη δι-
ετία 1983-1984 αγοράστηκαν συνολικά 30 PZL 
που επιχειρούν ως πυροσβεστικά με δυνατό-
τητα ρίψης περίπου 2,5 τόνων νερού. 

Ομως, το βαρύ πυροβολικό της αεροπυρό-
σβεσης είναι τα Canadair. Τα πρώτα αγοράστη-
καν τη δεκαετία του ’70. Πρόκειται για τα CL-
215 που έχουν δυνατότητα ρίψης περίπου 5 τό-
νων νερού, ενώ η υδροληψία διαρκεί μόλις 12 
δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11.

Τη δεκαετία του ’90 έγινε  παραγγελία 8 CL-
415, που είναι ο διάδοχος του ομώνυμου CL-
215. Ομως, ένα χάθηκε στις πυρκαγιές του 
2007 και πλέον επιχειρούν 7. 

ch.mazanitis@realnews.gr

Του Χρήστου Μαζανίτή

Ο
ι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου συ-
σπειρώνονται και ετοιμάζονται για μα-
ζική παραγγελία 21 αεροπλάνων πυ-

ρόσβεσης νέου τύπου, Canadair CL-515. Οι 
πυρκαγιές που χτύπησαν την Ελλάδα, την Ιτα-
λία και την Ισπανία αλλά και οι περσινές στην 
Πορτογαλία, σε συνδυασμό με τα απαρχαιω-
μένα πυροσβεστικά αεροπλάνα που έχουν αυ-
τές οι χώρες, έχουν σημάνει συναγερμό για την 
ανανέωση του στόλου τους. 

Ομως, την κατασκευάστρια εταιρεία Canadair 
πλέον την έχει εξαγοράσει η Viking, που κατα-
σκευάζει τα CL-515. Μόνο που για να ανοίξει 
τη γραμμή παραγωγής χρειάζεται μεγάλη πα-
ραγγελία, που ξεπερνά τις απαιτήσεις και τις οι-
κονομικές δυνατότητες της Ελλάδας. 

 Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
με αφορμή τις πυρκαγιές στην Ελλάδα αλλά και 
τις αντίστοιχες στην Ιταλία και νωρίτερα στην 
Ισπανία, αποφασίζεται να δοθεί μεγάλη παραγ-
γελία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή 
πολλών χωρών. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροα-
τία, Πορτογαλία και Ελλάδα θα προχωρήσουν 
στην παραγγελία 21 CL-515 (με τις Φιλιππίνες 
να προστίθενται στη λίστα της παραγγελίας με 
ακόμη 4, φτάνοντας έτσι τα 25), ενώ οι χώρες 
αυτές θα προχωρήσουν και σε αναβάθμιση των 
CL-415, επιτυγχάνοντας έτσι οικονομίες κλίμα-
κος και δημιουργώντας ταυτόχρονα μια σταθε-
ρή ροή ανταλλακτικών. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο σχεδιασμός 
προβλέπει ότι η αναβάθμιση των 7 Canadair 
415 σε Canadair 515 θα ξεκινήσει το 2023 και 
ανά εξάμηνο θα αναβαθμίζεται και ένα ζεύγος. 
Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι τα 7 αναβαθ-
μισμένα Canadair θα βρίσκονται στην υπηρε-
σία της Πολεμικής Αεροπορίας έως το τέλος 
του 2024. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό για 
την παραγγελία των 8 νέων CL-515, το πρώ-
το αναμένεται να παραδοθεί το 2025 και στα-
διακά έως το 2029 θα έχει παραληφθεί το σύ-
νολο του στόλου.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες 
της «R», από τα 21 CL-515 τα 12 παραγγέλνο-
νται από τους «έξι» για το πρόγραμμα Rescue, 
που είναι το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα διάθε-
σης μέσων αεροπυρόσβεσης. Η Ελλάδα παίρ-

Ευρωπαϊκή παραγγελία 
για νέα Canadair 

Eλικόπτερο 
τύπου Erickson
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Τ
ην ανάγκη συνολικής αναδιοργάνωσης 
του τρόπου με τον οποίο προλαμβάνο-
νται και αντιμετωπίζονται οι δασικές πυρ-

καγιές τονίζουν οκτώ κορυφαίοι επιστήμονες. 
Μιλώντας στη Realnews, κορυφαίοι δασολό-
γοι και ακαδημαϊκοί αναλύουν τις νέες μεθό-
δους πυροπροστασίας και προτείνουν μια σει-
ρά από καινούργια μέτρα, τα οποία μπορούν 
να εφαρμοστούν στο δασικό πεδίο. 

Τοπικά σχέδια
«Η διαχείριση των πυρκαγιών στο μέλλον πρέ-
πει να έχει έναν ισχυρό πυλώνα πρόληψης, που 

να βασίζεται σε έναν καλό σχεδιασμό. Σε τοπικό 
επίπεδο, ένας τέτοιος σχεδιασμός θα είναι πο-
λύ περισσότερο ακριβής όσον αφορά τον χώ-
ρο και το τι και πόσο κινδυνεύει (π.χ. τρωτότη-
τα κάποιων κατοικιών, αδιέξοδοι δρόμοι, ιδιαί-
τερα επικίνδυνη τοπογραφία)», δηλώνει ο Γα-
βριήλ Ξανθόπουλος, διευθυντής Ερευνών στο 
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυ-
στημάτων. «Αυτό θα μπορεί να βοηθήσει να 
γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση σε περίπτωση 
κρίσης, με επιλεκτική απομάκρυνση του πλη-
θυσμού εκεί που απαιτείται και με εκ των προ-
τέρων αποφασισμένα σενάρια αντιμετώπισης 
για επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέ-
σματος με τις μικρότερες δυνατές καταστρο-
φές. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή και 
η συμβολή των κατοίκων, που δεν θα χρειάζε-
ται να απομακρυνθούν αδιακρίτως, στο να σώ-
σουν τις κατοικίες τους», προσθέτει, εξηγώντας 
παράλληλα πως οι νέες κλιματικές συνθή-
κες έχουν επιδράσει σημαντικά στον 
βαθμό ευαλωτότητας των ελληνι-
κών δασών. 

Το εργαστήριο δασικών πυρ-
καγιών του Ινστιτούτου Με-
σογειακών Δασικών Οικοσυ-
στημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» παρακολουθεί συστημα-
τικά από το 2003, κάθε καλοκαί-
ρι, σε 15νθήμερη περίπου βάση, 
την εξέλιξη της υδατικής κατάστασης 
των δασικών φυτών στην Αττική (υδατι-
κό στρες, περιεχόμενη υγρασία στο φύλλω-
μα) με σκοπό να αξιολογήσει τον βαθμό επιρ-
ροής της στη συμπεριφορά των δασικών πυρ-
καγιών. «Κατά το φετινό καλοκαίρι, οι τελευταί-
ες μετρήσεις που έγιναν ακριβώς πριν από την 
έλευση του καύσωνα έδειξαν ιδιαίτερα μεγάλο 
υδατικό στρες των φυτών (στις 27 Ιουλίου οι 
τιμές που μετρήθηκαν θα αναμένονταν κανο-
νικά περί τις 15 Αυγούστου). Συνθήκες όπως 
οι φετινές θα είναι πιο συνηθισμένες στο μέλ-
λον», καταλήγει.

Νέο δόγμα για 
την αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών

Οκτώ κορυφαίοι 
δασολόγοι, επιστήμονες 
και ακαδημαϊκοί 
προτείνουν τοπικό 
χαρακτήρα στα σχέδια 
πυροπροστασίας, 
καθορισμό 
προτεραιοτήτων στην 
περίπτωση παράλληλων 
πυρκαγιών και 
συμμετοχή των αγροτών 
στην πρόληψη

Χάρτης Καύσιμης Υλης
«Αυτήν την περίοδο έχουμε ξεκινήσει το έργο της 
δημιουργίας του Εθνικού Χάρτη Καύσιμης Υλης 
της Ελλάδας. Αυτό που κάνουμε είναι να κα-
ταγράφουμε σε ποιες περιοχές τα δάση εί-
ναι πιο ευάλωτα σε πυρκαγιές και σε ποιες 
περιοχές η βλάστηση είναι πιο “επικίνδυ-
νη”, ώστε στη συνέχεια να κατηγοριοποιή-
σουμε τις εκτάσεις της χώρας, ανάλογα με 
τον βαθμό επικινδυνότητάς τους», δηλώνει ο 
διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχει-
ριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ, καθηγη-
τής Ιωάννης Γήτας. «Αυτό το έργο θα δοθεί στο Συ-
ντονιστικό της Πυροσβεστικής και σκοπός είναι να λαμ-
βάνονται οι σωστές αποφάσεις, όταν έχουμε ταυτόχρονα πε-
ριστατικά. Δηλαδή, με τη βοήθεια του Εθνικού Χάρτη Καύσι-
μης Υλης, η Πυροσβεστική θα μπορεί να θέσει τις προτεραιό-

τητές της και σε ποιες περιοχές να 
ρίξει το βάρος της κατάσβε-

σης, καθώς θα γνωρίζει εκ 
των προτέρων σε ποιες 
περιοχές μπορεί μια πυρ-
καγιά να γίνει πιο έντο-
νη και καταστροφική», 
αναφέρει ο καθηγητής, 
τονίζοντας ότι θα πρέπει 

να εξειδικευτεί ανά περι-
οχή και η τακτική των ανα-

δασώσεων. «Δεν είναι όλες οι 
περιοχές ίδιες. Γι’ αυτό πρέπει να 

χαρτογραφήσουμε ποιες είναι οι ανά-
γκες για αναδάσωση σε κάθε περιοχή ξεχωρι-
στά, πού θα πρέπει να φυτέψουμε δένδρα και 
πού θα πρέπει να αφήσουμε τη φύση να ανα-
δασώσει από μόνη της την καμένη έκταση. Δυ-
στυχώς, στο πρόσφατο παρελθόν, σε αρκετές 
περιοχές μπήκε ανθρώπινο χέρι και η κατάστα-
ση του καμένου δάσους επιδεινώθηκε». 

politiki@realnews.gr

Των ΑΛ. ΚΟΝΤΗ & Κ. ΒΡΑΧΑ

Γαβριήλ Ξανθόπουλος

Ιωάννης Γήτας
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Εμπλοκή δήμων
Τη σημασία της τοπικής αυτοδιοί-
κησης στο έργο της πρόληψης 
των πυρκαγιών τονίζει η κα-
θηγήτρια του Τμήματος Δα-
σολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος του ΑΠΘ, Θέκλα 
Τσιτσώνη. «Θα πρέπει η δια-
χείριση των δασών και η προ-
στασία να περάσει στους δή-
μους, να αλλάξει το καθεστώς, 
ώστε να μην είναι οριζόντια η δι-
αδικασία προστασίας και πρόληψης 
από τη φωτιά. Πρέπει και η τοπική αυτοδι-
οίκηση να αναλάβει έργο, όχι μόνο η κεντρική 
εξουσία. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη 
σημασία που έχει η κάθε τοπική δασική υπηρε-
σία, η οποία ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε 
άλλον τα δασικά οικοσυστήματα που διαχειρίζε-
ται», λέει η καθηγήτρια Δασολογίας, επισημαίνο-

ντας πως υπάρχουν τρόποι οι δήμοι 
να ενισχύσουν τα δάση. 

«Πρέπει να γίνο-
νται συχνοί 

και οργανωμένοι καθαρισμοί όχι μόνο των περιαστικών δασών 
και των πάρκων, αλλά ακόμα και της παρόδιας βλάστησης. Επίσης, 
υπάρχουν μηχανήματα, ένα από τα οποία έχει τοποθετηθεί φέτος 
στο Σέιχ Σου, με τα οποία τα δάση μπορούν να εμπλουτιστούν. 
Πρόκειται για μηχανήματα θρυμματισμού των κλαδεμάτων, τα 
οποία μπορούν να επιστρέφουν στο δασικό έδαφος, ώστε να το 
εμπλουτίζουν. Η σημασία των δασών είναι τεράστια και η κλιμα-
τική κατάσταση που ζούμε δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε».

Χρήση τεχνολογίας
Ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής Δασολογίας στο 
ΑΠΘ, αναδεικνύει το πρόβλημα που υπάρχει από τις ασάφειες 
στους χάρτες χρήσης γης στην Ελλάδα. «Πρέπει να γίνει σαφής η 
διάκριση μεταξύ αστικών και δασικών περιοχών, καθώς και των πε-

ριοχών μείξης δασικών εκτάσεων σε οικισμούς και αγρο-
τικές εγκαταστάσεις. Οι τρεις αυτές κατηγορίες οικι-

σμών απαιτούν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης 
όσον αφορά τις προτεραιότητες οι οποίες τίθε-
νται στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, 
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λη-
φθούν προληπτικά μέτρα σε καθεμία από αυ-
τές τις περιοχές, ώστε να αποφύγουμε σοβα-
ρές και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές», λέ-

ει ο Αλ. Δημητρακόπουλος. Παράλληλα, επιση-
μαίνει πως η τεχνολογική εξέλιξη έχει δημιουρ-

γήσει νέα «όπλα» για την αντιμετώπιση των πυρκα-
γιών «Τα καινούργια μέσα τα οποία μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών, 
που αυτό τον καιρό μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, είναι τα 
drones. Αυτά μπορούν να καταγραφούν ανά πάσα στιγμή το μέ-
τωπο της πυρκαγιάς. Επίσης, κάμερες υπερύθρου οι οποίες εντο-
πίζουν σε καμένες εκτάσεις πυρακτωμένες εστίες ούτως ώστε να 
αποφεύγονται οι αναζωπυρώσεις». 

Συντονισμός και οργάνωση 
 Για τον Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγο-περιβαλλοντολό-
γο, το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί αφορά την έλλειψη οργά-
νωσης και συντονισμού που παρατηρείται στον τρόπο διάρθρω-
σης των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πυροπροστασία στην 

Ελλάδα. «Χρειάζεται ένας ενιαίος φορέας δασοπροστασί-
ας που θα αναλαμβάνει τόσο την πρόληψη όσο και 

την καταστολή. Θα πρέπει να ξαναλειτουργήσουν 
τα ψηλά, παλιά πυροφυλάκια της δασικής υπη-
ρεσίας που έχουν χρόνια να χρησιμοποιηθούν. 
Μόλις με 100 πυροφυλάκια μπορούμε να πα-
ρακολουθούμε όλες τις περιοχές της χώρας και 
με ελαφρά μικρά οχήματα μπορούμε να κά-
νουμε την πρώτη πλήξη. Αν αυτά τα μέσα δεν 

κατορθώσουν να ελέγξουν την πυρκαγιά, τότε 
και μόνο τότε θα πρέπει να σηκώνονται τα εναέ-

ρια μέσα. Με αυτό τον τρόπο ακόμη και αν η φω-
τιά φτάσει σε κατοικημένη περιοχή θα είναι εξασθε-

νημένη και έτσι η κατάσβεση θα είναι πιο εύκολη. Αυτό το 
σύστημα, με μικρές παραλλαγές, υπάρχει σε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης», δηλώνει ο Ελ. Σταματόπουλος. 

Αμεση επέμβαση
Η ταχύτητα της ενεργοποίησης των δυνάμεων πυρόσβεσης 

θα πρέπει να είναι το μεγάλο στοίχημα για την αντιμετώπιση 
των εστιών φωτιάς στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Νίκο Μπό-

καρη, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ενωσης Δασολόγων Δημο-
σίων Υπαλλήλων. «Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα μεγάλο πρό-
βλημα για τη χώρα μας. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία 
είναι ο άμεσος εντοπισμός μιας δασικής πυρκαγιάς από τη στιγ-

μή που ξεκινά και στη συνέχεια η άμεση επέμβαση των 
χερσαίων δυνάμεων πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις. 

Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας οποιουδήπο-
τε δασοπυροσβεστικού μηχανισμού», αναφέρει 
ο δασολόγος, τονίζοντας τη σημασία που έχει 
η ανάληψη δράσης μέσα σε πολύ λίγα λεπτά 
από το ξέσπασμα της φωτιάς. «Δεν πρέπει η 
φωτιά για κανένα λόγο να πάρει διαστάσεις, 
γεγονός που σημαίνει ότι σε 15 έως 20 λεπτά 

από την έναρξή της θα πρέπει να έχουν επέμβει 
οι επίγειες δυνάμεις. Από τη στιγμή που οι χερσαί-

ες δυνάμεις καθυστερήσουν την επέμβαση, αυξά-
νονται τόσο η επικινδυνότητα όσο και ο ρυθμός μετά-

δοσης της πυρκαγιάς», τονίζει ο Ν. Μπόκαρης. 

Οι αγρότες στην πρόληψη
Τις δυνατότητες που έχουν και οι 
αγρότες να συμμετέχουν στην 
πρόληψη των πυρκαγιών ανα-
λύει ο Δημήτρης Μπιλάλης, 
καθηγητής Βιολογικής Γεωρ-
γίας στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. «Οι γεωργι-
κές εκτάσεις και οι ζώνες γε-
ωργικής παραγωγής είναι συ-
νήθως όμορες δασικών εκτάσε-
ων, βιομηχανικών και αστικών. 
Μπορούν, λοιπόν, οι εκτάσεις αυ-
τές να λειτουργήσουν, υπό προϋποθέ-
σεις, ως ζώνες ανάσχεσης της πυρκαγιάς. Συνή-
θως οι καλλιέργειες είναι δενδρώδεις και κυρίως 
ελιές ή αμπέλι, που είναι ευάλωτες στην πυρκα-
γιά. Η ενθάρρυνση με διοικητικά μέτρα εγκα-
τάστασης καλλιεργειών με μεγάλη υδατοπεριε-
κτικότητα μπορούν να αναστείλουν ή να μειώ-
σουν σημαντικά τον ρυθμό μετάδοσης της πυρ-
καγιάς», λέει ο Δ. Μπιλάλης, προσθέτοντας ότι 
τέτοιες καλλιέργειες μπορεί να είναι και αποδο-
τικές για τους αγρότες. «Καλλιέργειες όπως μη-
δική, τριφύλλια, αραβόσιτος αλλά και νέες καλ-
λιέργειες, όπως η κινόα, το τεφ (αβησσυνιακή 
πόα) κ.ά., είτε ως ξηρικές είτε ως ποτιστικές, δύ-
σκολα καίγονται και λόγω του μικρού ύψους το 
ύψος της πιθανής φλόγας είναι μικρό. Επίσης, στο 
πλαίσιο της αγρανάπαυσης, να ενθαρρύνουμε 
την ένταξη αυτών των ζωνών έτσι ώστε από τα 
τέλη Ιουνίου να είναι ελεύθερες από καλλιέργει-
ες προκειμένου να μειώνεται η ταχύτητα μετά-
δοσης», αναφέρει ο καθηγητής του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου. 

Διαχειριστικά σχέδια
Ο Νικόλαος Τσιπλακίδης είναι αξιω-
ματικός του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και δασοπόνος. Σύμφω-
να με τον ίδιο, μία από τις αιτί-
ες των αυξημένων πυρκαγιών 
είναι η εγκατάλειψη των δα-
σών. «Βλέποντας εκ των έσω 
τις τελευταίες καταστροφικές 
πυρκαγιές που έπληξαν την Ατ-
τική και τη βόρεια Εύβοια, γίνε-
ται ιδιαίτερα κατανοητή και επιτα-
κτική ανάγκη ότι τόσο για την πρόληψη 
όσο και για την καταστολή το σημαντικότε-
ρο εργαλείο είναι η ορθολογική-κάθετη διαχείρι-
ση των δασών. Τα τελευταία 50 χρόνια βιώνουμε 
μια διαφορετική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, 
όπου η αστυφιλία είχε ως αποτέλεσμα τη συνε-
χή εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ετσι, οι παραδα-
σόβιοι πληθυσμοί ελαττώθηκαν μειώνοντας κα-
τά πολύ και τις ανάγκες καρπώσεων από τα δά-
ση», τονίζει ο Ν. Τσιπλακίδης, υπογραμμίζοντας 
τη σημασία που έχουν τα διαχειριστικά σχέδια 
για κάθε ξεχωριστό δάσος. «Βλέποντας την επό-
μενη ημέρα, γίνεται κατανοητό ότι η διαχείριση 
των δασών αποτελεί μονόδρομο για την προστα-
σία τους. Εάν τα δάση δεν μπουν σε διαδικασί-
ες υλοτομήσεων, καλλιεργητικών μέτρων και δι-
αφύλαξης των γόνιμων εδαφών, ενέργειες που 
συμβάλλουν και στην απομάκρυνση της νεκρής 
βιομάζας, τότε όσο και να προσπαθήσουμε να 
τα διαφυλάξουμε μόνο με την καταστολή δεν 
θα καταφέρουμε τίποτα. Η πολιτεία, στοχεύο-
ντας στην ολική προστασία του δασικού πλού-
του και θέλοντας να μειώσει τη τρωτότητα από 
την καταστροφή του, θα πρέπει να εφαρμόσει 
το τρίπτυχο διαχείριση-προστασία-εκμετάλλευ-
ση, όπου σε αυτό περιλαμβάνεται ένα σύνολο 
ενεργειών, οι οποίες θα εξυγιάνουν τα ελληνι-
κά δάση και θα τα καταστήσουν παραγωγικά, 
αυξάνοντας παράλληλα και την ανθεκτικότητά 
τους απέναντι στις καταστροφές», καταλήγει. 
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