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Περίιευε
Οη ππξθαγηέο ζηα πεξηαζηηθά δάζε απνηεινύλ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή, πνπ ε αληηκεηώπηζε ηεο
παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη εηδηθέο δπζθνιίεο. ηελ εξγαζία απηή, επηζεκαίλνληαη νη
θπξηόηεξεο ηδηαηηεξόηεηεο γεληθά θαη όπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν, γίλνληαη αλαθνξέο
θαη παξαιιειηζκνί κε ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ζε άιιεο ππξόπιεθηεο ρώξεο θαη πξνηείλνληαη κέηξα
γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο.
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Εηζαγφγή
Οη ππξθαγηέο ζηα πεξηαζηηθά δάζε είλαη έλα πξόβιεκα, πνπ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα έρεη αλαδεηρζεί
ζε μερσξηζηό Θέκα κεγάιεο ζεκαζίαο θαη ζπγθεληξώλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ από ηνπο επηζηήκνλεο
θαη ηνπο επαγγεικαηίεο, πνπ αζρνινύληαη κε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. Υαξαθηεξηζηηθά,
ην πξόβιεκα απηό έρεη απνηειέζεη θεληξηθό ζέκα ζπλεδξίσλ (fischer and Arno 1988, National wildfire
foundation 1992 Tymstra 1994) θαη βηβιίσλ (Queen 1993, Slauther 1996), ελώ ζε απηό
επηθεληξώλεηαη, επίζεο, ε πεξηνδηθή έθδνζε κε ηίηιν "wildefire news and notes" ηεο Δζληθήο Έλσζεο
Ππξνπξνζηαζίαο (National Fire protection) ησλ ΗΠΑ. Σα ηειεπηαία, κάιηζηα, ρξόληα, ε άκεζε θαη
απνηειεζκαηηθή θάιπςε από ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) έρεη θάλεη ηνλ απιό πνιίηε κάξηπξα
θαη κέηνρν ηνπ δένπο θαη ηεο θαηαζηξνθήο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα ππξθαγηά, πνιύ πξηλ απηή
παξνπζηαζηεί δηεμνδηθά, ηεθκεξησκέλα θαη ζηηο ζσζηέο ηεο δηαζηάζεηο από ηα εηδηθά έληππα ηνπ ρώξνπ.
Οη ππξθαγηέο ησλ πεξηαζηηθώλ δαζώλ παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη εηδηθέο δπζθνιίεο θαη
ζπλεπώο, απαηηνύλ έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν αληηκεηώπηζεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπηζζνύλ, είλαη ηόζα πνιιά θαη ηόζν πεξίπινθα, πνπ αθόκε θαη θαιά νξγαλσκέλεο
δαζνππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο αδπλαηνύλ λα ειέγμνπλ ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο. Έηζη,
παξαδείγκαηνο ράξε, ζε κηα "κέζε θαθή" ρξνληά ζηελ Καιηθόξληα, κέζα ζε ελλέα εκέξεο (26/10 έσο
3/11), 23 ππξθαγηέο έθαςαλ 84.000 εθηάξηα, θαηέζηξεςαλ νινζρεξώο 731 θαηνηθίεο θαη πξνμέλεζαλ
δεκηέο ζε άιιεο 200, παξά ηηο πξνζπάζεηεο 8.000 δαζνππξνζβεζηώλ (Αλώλπκνο 1993). ηελ άιιε
άθξε ηνπ θόζκνπ, ζηελ Απζηξαιία, δεθάδεο θαηνηθίεο ράλνληαη θάζε ρξόλν από ηηο ππξθαγηέο πνπ
θζάλνπλ κέρξη ηα πξνάζηηα πόιεσλ, κε πην πξόζθαην παξάδεηγκα ηηο ππξθαγηέο γύξσ από ην ίδλεϋ,
πνπ έιαβαλ ηδηαίηεξα κεγάιε δεκνζηόηεηα. Καη ζηε Μεζνγεηαθή Δπξώπε, όκσο, ηέηνηεο ππξθαγηέο θάζε
άιιν παξά άγλσζηεο είλαη. ηελ θαιά νξγαλσκέλε γηα αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ Νόηηα Γαιιία, κία
κόλν ππξθαγηά ζηα πξνάζηηα ηεο Μαζζαιίαο έθαςε κέζα ζε δύν εηθνζηηεηξάσξα (25-27 Ινπιίνπ 1997)
4.000 εθηάξηα ζάκλσλ θαη πεπθνδάζνπο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ
ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ (Pidello 1997). Αληίζηνηρα, ζηελ Διιάδα είλαη λσπέο ζηε κλήκε, κεηαμύ
άιισλ, ε ππξθαγηά ηεο Πεληέιεο (21- 24 Ινπιίνπ 1995), πνπ κέζα ζε ηξεηο εκέξεο έθαςε 6.500
εθηάξηα θαη θαηέζηξεςε πεξί ηα 100 θηίζκαηα δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ, ε ππξθαγηά ηνπ δάζνπο-πάξθνπ
Θεζζαινλίθεο (6-7 Ινπιίνπ 1997), πνπ έθαςε πεξί ηα 1.700 εθηάξηα, νη πνιιέο ηαπηόρξνλεο ππξθαγηέο
ηεο 6εο Ινπιίνπ 1998 (αιακίλα, Βαξπκπόκπε, Απιώλαο, Γήιεζη, Κηλέηηα, θ.α.), ζηηο νπνίεο ράζεθαλ
εθηόο από δεθάδεο θαηνηθίεο θαη δύν αλζξώπηλεο δσέο, αιιά θαη ε ππξθαγηά ηεο Πεληέιεο (3-7
Απγνύζηνπ 1998), πνπ ζε έλα εηθνζηηεηξάσξν έθαςε πεξί ηα 1.700 εθηάξηα δάζνπο, θαηέζηξεςε ζην
πέξαζκα ηεο αξθεηά θηίζκαηα θαη ζηνίρηζε ηε δσή ελόο πνιίηε.
Η ηδηαίηεξε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ ζηα πεξηαζηηθά
δάζε, νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα, δηαθέξνπλ από ηηο
ζπλεζηζκέλεο δαζηθέο ππξθαγηέο σο πξνο:
• ηελ ύπαξμε κεγάινπ αξηζκνύ θαηνίθσλ θαη επνκέλσο, ηνλ θίλδπλν απώιεηαο
αλζξώπηλσλ δσώλ, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ

δαζνππξόζβεζεο,
• ηελ ύπαξμε ζπγθεληξσκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (νηθηώλ, επηρεηξήζεσλ, απηνθηλήησλ,
ππνδνκώλ θιπ.), πνπ έρνπλ κεγάιε θαη πξνθαλή νηθνλνκηθή αμία,
• ηελ πηζαλή ύπαξμε ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ ζηε ζύλζεζε θαη ηελ θαηαλνκή ζην ρώξν ηεο θαύζηκεο
ύιεο,
• ηελ πηζαλή επίδξαζε επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (θαύζηκε ύιε, άλεκνο) ησλ θηηξίσλ θαη
ησλ άιισλ ζηνηρείσλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο
• ηελ ύπαξμε ππνδνκώλ όπσο δξόκνη, ζεκεία πδξνιεςίαο, δίθηπα ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ, θιπ.,
• ηελ αθηέξσζε πνιιαπιάζηαο πξνβνιήο από ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηελ εθδήισζε
κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ηόζν από ηνπο πνιίηεο, όζν θαη από ηνπο πνιηηηθνύο.
Όια απηά ηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ κία ηδηαίηεξε πξαγκαηηθόηεηα, πνπ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε γηα ηηο
δαζνππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο. Η πξαγκαηηθόηεηα απηή απαηηεί εηδηθή γλώζε θαη πξνεηνηκαζία από
όινπο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, θνξείο.
ηελ παξνύζα εξγαζία, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κηα κεζνδηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε απηήο ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο, γεληθά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν,
εηδηθόηεξα.
Ιδηαίηερα ηετληθά ταραθηερηζηηθά ηες δαζοπσρόζβεζες ζηα περηαζηηθά δάζε
Η δαζνππξόζβεζε ζηα πεξηαζηηθά δάζε παξνπζηάδεη, ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππόινηπσλ
δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θάπνηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επλννύλ ηηο δαζνππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο,
αιιά θαη ζεκαληηθό αξηζκό αξλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Σα ζεκαληηθόηεξα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
είλαη:
• Ο αξηζκόο ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ (Π/Ο) είλαη, ζπλήζσο, ζρεηηθά κεγάινο.
• Δίλαη εύθνιε ε γξήγνξε πξόζβαζε ζηε θσηηά. πλήζσο, ππάξρεη επαξθέο νδηθό δίθηπν, ώζηε είλαη
δπλαηό λα πιεζηάζνπλ ηα Π/Ο ηελ ππξθαγηά ηόζν ζην κέησπν, όζν θαη ζηα άιια ηκήκαηα ηεο. Καηά
θαλόλα, είλαη εύθνινο ν αλεθνδηαζκόο ησλ Π/Ο κε λεξό. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο, ππάξρνπλ
δεμακελέο, λεξνύ, δίθηπν ύδξεπζεο θαη θξνπλνί πδξνιεςίαο. Αθόκε, ζπλήζσο, είλαη δηαζέζηκα
βπηηνθόξν νρήκαηα, πνπ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ λεξό ζηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα.
Δίλαη εύθνινο ν αλεθνδηαζκόο ησλ Π/Ο κε θαύζηκα, θαζώο επίζεο ε δηνηθεηηθή κέξηκλα γηα ην
πξνζσπηθό θαη νη αιιαγέο βάξδηαο.
Η θαύζηκε ύιε ζπρλά εκθαλίδεη αζπλέρεηεο, κε απνηέιεζκα κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θσηηάο,
ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνύλ νη δαζνππξναβεζηηθέο δπλάκεηο.
Παξνπζηάδνληαη αλνηρηά πεδία, όπσο γήπεδα θαη δώλεο ρσξίο βιάζηεζε, πνπ θάλνπλ δπλαηή ηελ
πξνζγείσζε ειηθνπηέξσλ, ηε ρξήζε ηνπο σο ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο θαη αλεθνδηαζκνύ ησλ
ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ θαη ηνλ νξηζκό ηνπο σο ρώξσλ αζθάιεηαο, ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ.
• Γεληθά, ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο δηαθπγήο κέζσ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ή αλαδήηεζεο θαηαθπγίνπ ζε
θαηνηθίεο ή πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο αζθάιεηαο.
• Καηά θαλόλα, εθόζνλ κηα ππξθαγηά μεθύγεη από ηελ αξρηθή πξνζβνιή, είλαη δπλαηή ε εμεύξεζε
θαηάιιεισλ ρώξσλ ζε δεκόζηα ή θαη ηδησηηθά θηίξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπηθνύ
θέληξνπ ζπληνληζκνύ ηεο ππξθαγηάο. Σα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ έλα θηίξην θαηάιιειν γηα ην ζθνπό απηό,
είλαη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο ππξθαγηάο θαη αθίλδπλεο πξόζβαζεο ζε απηή, ε ύπαξμε κίαο
ή πεξηζζόηεξσλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα δηεπθόιπλζε ιεηηνπξγίαο θαηά ηε
λύθηα, πόζηκνπ λεξνύ θαη ινηπώλ βαζηθώλ επθνιηώλ.
Αληίζεηα από ηα παξαπάλσ, νη ππξθαγηέο πεξηαζηηθώλ δαζώλ έρνπλ θαη πνιύ ζεκαληηθά αξλεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ νη δαζνππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαιά θαη λα ηα
ιακβάλνπλ ππόςε ζην ζρεδηαζκό ηνπο:
• Οη δαζνππξνζβέζηεο θηλνύληαη ζε ρώξνπο θαη εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο, όπνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη
θίλδπλνη, νη νπνίνη δελ απαληώληαη ζπλήζσο ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο θαη κε ηνπο νπνίνπο δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη. Σέηνηνη θίλδπλνη αληηκεησπίδνληαη ηδίσο θαηά ηελ θαηάζβεζε θαηνηθηώλ θαη
πεξηιακβάλνπλ ηελ ύπαξμε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ρεκηθώλ νπζηώλ, άιισλ κε-δαζηθώλ θαπζίκσλ
(θηαιώλ, δνρείσλ ή δεμακελώλ πγξαεξίνπ, βελδίλεο, πεηξειαίνπ θιπ.). Δπίζεο, αληηκεησπίδνπλ
επηθίλδπλα θαηλόκελα ζπκπεξηθνξάο ηεο θσηηάο (π.ρ. Flashover), πνπ είλαη άγλσζηα ζηηο δαζηθέο
ππξθαγηέο. Λόγσ ησλ αλζξώπηλσλ δσώλ θαη ησλ πεξηνπζηώλ πνπ θηλδπλεύνπλ θαη ηεο γεληθόηεξεο

πίεζεο πνπ αζθείηαη από ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο ηνπηθνύο ηζύλνληεο, αιιά θαη ηνπο επηθεθαιήο ηνπο, γηα
γξήγνξν έιεγρν
ηεο θσηηάο, νη δαζνππξνζβέζηεο, πνιιέο θνξέο, εθζέηνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε ππεξβνιηθό
θίλδπλν.
• Η ρξήζε ησλ δαζνππξνζβεζηηθώλ αεξνζθαθώλ, γηα ηελ θαηάζβεζε ηκεκάησλ ηεο πεξηκέηξνπ ηεο
ππξθαγηάο αλάκεζα ζε θαηνηθίεο, είλαη ηερληθά πνιύ δύζθνιε, ιόγσ ηεο απαηηνύκελεο πξνζπάζεηαο,
ώζηε λα απνθεπρζνύλ δεκηέο. Σν κεγαιύηεξν, όκσο, πξόβιεκα γηα ηνπο πηιόηνπο είλαη όηη ππάξρεη
ζεκαληηθόο θίλδπλνο αηπρήκαηνο, εάλ βξεζεί άλζξσπνο θάησ από ην πιηθό (λεξό, αθξόο,
επηβξαδπληηθό) ηεο ξίςεο. ηηο ζπλήζεηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ε επηθνηλσλία ησλ πηιόησλ κέζσ
αζπξκάηνπ κε ην ζπληνληζηή ζην έδαθνο θαη ε θαιή νξγάλσζε ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ, νπζηαζηηθά,
κεδελίδνπλ απηό ηνλ θίλδπλν. ηηο ππξθαγηέο ησλ πεξηαζηηθώλ δαζώλ, όκσο, ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο
πνιηηώλ, πνπ ζπρλά είλαη ζε ζύγρπζε ή θαηέρνληαη από παληθό, βιέπνληαο ηελ
πεξηνπζία ηνπο ζε άκεζν θίλδπλν. Έηζη, ν απνηειεζκαηηθόο έιεγρνο απηώλ θαη ε
έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπο, γηα απνκάθξπλζε από ηε δώλε ησλ ξίςεσλ, είλαη δύζθνιν λα
εμαζθαιηζζεί. Όηαλ κηα ππξθαγηά πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, ε ρξήζε ηεο θσηηάο γηα λα
αληηκεησπηζζεί ε θσηηά (αληίππξ), είλαη ζπρλά έλα από ηα ηειεπηαία όπια ησλ
δαζνππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κεηώπνπ. ηελ πεξίπησζε, όκσο,
ππξθαγηώλ ζε πεξηαζηηθά δάζε, ε ρξήζε απηή είλαη παξαθηλδπλεπκέλε (θίλδπλνο
εγθισβηζκνύ πνιηηώλ, θαηαζηξνθήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θιπ.) θαη νπζηαζηηθά,
απνθιείεηαη.
Ιδηαίηερες δσζθοιίες ζηο ζσληοληζκό πσρθαγηώλ ζε περηαζηηθά δάζε
Η δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ππξθαγηώλ ζε πεξηαζηηθά δάζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε ηδηαίηεξσλ
δπζθνιηώλ ζην ζπληνληζκό ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπο. Σέηνηεο δπζθνιίεο είλαη:
• ε εκπινθή πνιιώλ θνξέσλ ζηηο πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο ηεο ππξθαγηάο, κε απνηέιεζκα ηε
γεσκεηξηθή αύμεζε ηεο δπζθνιίαο ζσζηνύ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηνπο,
• ε κεγάιε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζε θάζε. ελέξγεηα, κε ζηόρν ηελ απνθπγή απώιεηαο δσήο θαη
ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαηαζηξνθήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ελώ ν θίλδπλνο είλαη πνιύ κεγάινο,
• ε ύπαξμε ζηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο πνιιώλ άκεζα ελδηαθεξόκελσλ (θαηνίθσλ, εθπξνζώπσλ ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θιπ.), πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ εκπιέθνληαη θαη επεξεάδνπλ κε
αιιεινζπγθξνπόκελεο απαηηήζεηο, εθθιήζεηο θαη άιιε ςπρνινγηθή πίεζε ηηο επηινγέο ηόζν ησλ
ζπληνληζηώλ, όζν θαη ησλ δαζνππξνζβεζηώλ, θαζώο επίζεο
• ε πηζαλή εκθάληζε εξσηεκαηηθώλ σο πξνο ηελ αλάγθε εθθέλσζεο απεηινύκελσλ πεξηνρώλ από ηνπο
θαηνίθνπο. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο έρνπλ βαξύλνπζα ζεκαζία, είλαη ρξνληθά θξίζηκεο θαη από απηέο
επεξεάδεηαη άκεζα ην όιν ζρέδην αληηκεηώπηζεο. Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε, είλαη
πάξα πνιινί θαη απαηηείηαη θαιή γλώζε ηόζν ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο, ησλ ελαιιαθηηθώλ
ιύζεσλ, ηνπ απαηηνπκέλνπ ρξόλνπ, αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δπλάκεσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ έλα
ηέηνην έξγν (Abernathy 1998).
Από ηα
παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλέο, όηη ην έξγν ηνπ ζπληνληζκνύ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν. Η αλάγθε γηα
έκπεηξν θαη ηδηαίηεξα ηθαλό ζπληνληζηή είλαη πξνθαλήο. Δπηπιένλ, όκσο, ν ζπληνληζηήο πξέπεη λα έρεη
θαιή γλώζε ηεο πεξηνρήο θαη λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαιά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ
εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. Η εμαζθάιηζε θαιήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ κεηώπνπ, ε
ζσζηή πξόβιεςε ηεο εμέιημεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ
κέζσλ θαη πόξσλ απνηεινύλ θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ηνπ ζπληνληζηή.
Αληηκεηώπηζε ηφλ πσρθαγηώλ ζε περηαζηηθά δάζε ζηελ Ειιάδα κε βάζε ηελ σπάρτοσζα
εκπεηρία
ηε ζύγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, έρεη θαηαγξαθεί ζεκαληηθόο
αξηζκόο ππξθαγηώλ ζε πεξηαζηηθά δάζε, πνιιέο από ηηο νπνίεο ππήξμαλ ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθέο. Απηό
ηζρύεη ηόζν γηα ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, όζν θαη γηα πνιιέο άιιεο επαξρηαθέο πόιεηο θαη
θσκνπόιεηο (Καβάια, Βόινο, Πάηξα, Ληβαδεηά θιπ.).
Η ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζπάζεηα πνπ δίλεηαη ζηηο ππξθαγηέο απηέο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο λα ειέγρεηαη ηαρύηαηα. ε απηό ζπληειεί ε άκεζε αλαγγειία ηεο
ππξθαγηάο από ηνπο θαηνίθνπο θαη ν ξόινο ησλ ζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Έηζη,
παξαδείγκαηνο ράξε, θαηά ηελ αξρή ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ ηνπ 1996 (15 Ινπλίνπ-15 Ινπιίνπ),
ζεκεηώζεθαλ 18 ηνπιάρηζηνλ ππξθαγηέο ζηα πεξηαζηηθά δάζε ηεο Αζήλαο (Ν. Ληόζηα,
Βύξσλαο, Παπάγνπ, Κεθηζηά, Πεληέιε θιπ.), θάησ από ζπλζήθεο πνπ κεξηθέο θνξέο ήηαλ ηδηαίηεξα
αληίμνεο. Όκσο, ε γξήγνξε αλαγγειία θαη ε ζπληνληζκέλε θηλεηνπνίεζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαη ηεο Αεξνπνξίαο, θαζώο θαη ε αξσγή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηαρύηαην έιεγρν όισλ ησλ ππξθαγηώλ θαη ηελ
απνθπγή θαηαζηξνθώλ.

Οη ππξθαγηέο πνπ μεθεύγνπλ από ηελ αξρηθή πξνζβνιή θαη πξνμελνύλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο, είλαη
ζρεηηθά ιίγεο θαη ζπλήζσο, ζπκβαίλνπλ θάησ από εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο. Βέβαηα, είλαη απηέο
αθξηβώο νη ιίγεο ππξθαγηέο, πνπ κέλνπλ ραξαγκέλεο ζηε κλήκε ηνπ πνιίηε. ε απηέο παξνπζηάδνληαη
ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη νη αδπλακίεο ηνπ δαζνππξνζβεζηηθνύ κεραληζκνύ θαη ζε απηέο πξέπεη λα
αλαδεηεζνύλ εθείλα ηα επί κέξνπο ζηνηρεία, πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε. Πξνηεξαηόηεηα, βέβαηα, ζηελ
αλαδήηεζε απηή έρνπλ νη επίγεηεο δπλάκεηο, πνπ απνηεινύλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ
δαζνππξνζβεζηηθνύ κεραληζκνύ.
α. Επίγεηες δσλάκεης
Ωο πξνο ηηο επίγεηεο δπλάκεηο, ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα είλαη απηό ηνπ ζπληνληζκνύ,
εθόζνλ ζηηο ππξθαγηέο πεξηαζηηθώλ δαζώλ εθηόο από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία
εκπιέθνληαη ζπρλά ε Αζηπλνκία, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο, ε Γαζηθή Τπεξεζία, ζηειέρε
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, νξγαλσκέλνη εζεινληέο θαη απινί πνιίηεοεζεινληέο. Σα παξαηεξνύκελα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπληνληζκνύ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ
νθείινληαη θπξίσο ζε:
• δηαθνξεηηθή θηινζνθία έξγνπ κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ,
• ιήςε νδεγηώλ από δηαθνξεηηθνύο επηθεθαιήο, πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζην κπαιό
ηνπο,
• αδπλακίεο σο πξνο ηελ επηθνηλσλία, κε θπξηόηεξν πξόβιεκα ηελ αζπκβαηόηεηα αζπξκάησλ κεηαμύ
ησλ θνξέσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθό, αλ θαη όρη ηόζν πξνθαλέο, είλαη ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο θνηλήο
ηερληθήο νξνινγίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ δπλάκεσλ. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη λα
ππάξρεη ζύγρπζε πξνηεξαηνηήησλ, πνπ νδεγεί ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Πνιιέο θνξέο, παξαηεξείηαη
επηθέληξσζε δπλάκεσλ γηα ηε ζσηεξία κεξηθώλ πεξηνπζηώλ, πνπ ζπρλά ζπλεπάγεηαη ηελ αλεμέιεγθηε
παξαπέξα εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη θίλδπλν θαηαζηξνθήο άιισλ πεξηνπζηώλ. Απηό νθείιεηαη,
ζπλήζσο, ζε αιιεινζπγθξνπόκελα αηηήκαηα θαη πηέζεηο από πνιίηεο, αιιά θαη πνιηηηθνύο. Έηζη, δελ
εθηειείηαη ην έξγν πνπ επηβάιιεη ν γεληθόο ζρεδηαζκόο, κε απνηέιεζκα ηελ αρξήζηεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ
ή ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο.
Έλα άιιν κεηνλέθηεκα, πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ ππξθαγηώλ ζηε ρώξα θαη
πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ππξθαγηώλ ζηα πεξηαζηηθά δάζε, είλαη ε έιιεηςε
ζηήξημεο ηνπ ζρεδηαζκνύ από επηζηεκνληθή πξόβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εμέιημεο ηεο
ππξθαγηάο. Έηζη, ζεκαληηθέο απνθάζεηο, όπσο απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο ζε δηάθνξα
κέησπα, ηε δηνρέηεπζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ ζρεκάησλ από ελαιιαθηηθέο νδνύο θαη ηελ αλάγθε γηα
έγθαηξε απνκάθξπλζε ηνπ πιεζπζκνύ, ιακβάλνληαη εκπεηξηθά, βαζηδόκελεο ζηελ θξίζε ησλ
ζπληνληζηώλ θαη κόλν.
β. Ελαέρηα κέζα
Σν έξγν ησλ πηιόησλ ησλ αεξνζθαθώλ θαη ησλ ειηθνπηέξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δαζνππξόζβεζε,
είλαη γεληθά πνιύ δύζθνιν, όηαλ όκσο ε απνζηνιή αθνξά πεξηνρέο ζηε δώλε κίμεο δαζώλ θαη
θαηνηθηώλ, ηόηε γίλεηαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθό θαη επηθίλδπλν. Απηό νθείιεηαη ηόζν ζηηο δύζθνιεο
αληηθεηκεληθά ζπλζήθεο, όζν θαη ζηε κεγάιε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πηιόηνη, ιόγσ:
• ησλ ζπγθξνπόκελσλ απαηηήζεσλ θαη αηηεκάησλ από ην έδαθνο,
• ηεο ύπαξμεο ηδηαίηεξσλ θηλδύλσλ, όπσο θαιώδηα κεηαθνξάο ειεθηξηζκνύ, θεξαίεο, πηήζε
πνιιαπιώλ ελαέξησλ κέζσλ θιπ.,
• ηεο ύπαξμεο ζην έδαθνο πνιηηώλ πνπ δελ έρνπλ επηθνηλσλία κε ηνπο δαζνππξνζβέζηεο ή δελ έρνπλ
ηελ απαξαίηεηε πεηζαξρία θαη θαηαλόεζε ηνπ θηλδύλνπ, ώζηε λα εθθελώζνπλ εγθαίξσο ηελ πεξηνρή
ξίςεσλ,
• ηεο αλάγθεο εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο ησλ ξίςεσλ, ώζηε λα επηηεπρζνύλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα,
απνθεύγνληαο παξάιιεια θαηαζηξνθέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Η ύπαξμε κεγάιεο εκπεηξίαο από ηελ
πιεπξά ησλ πηιόησλ είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ ελαέξησλ
κέζσλ ζηηο απαηηεηηθέο απηέο ζπλζήθεο. Δμίζνπ απαξαίηεηε, όκσο, είλαη ε ύπαξμε έκπεηξνπ
ζπληνληζηή ζην έδαθνο, πνπ λα δίλεη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο πηιόηνπο, ελεκεξώλνληαο ηνπο παξάιιεια
θαη γηα ηελ θαηάζηαζε από πιεπξάο ύπαξμεο ή κε πνιηηώλ θαη δαζνππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ ζην
έδαθνο.
Σα ειηθόπηεξα, ζπρλά, απνδεηθλύνληαη πην θαηάιιεια γηα ην έξγν ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππξθαγηώλ
ζηα πεξηαζηηθά δάζε, γηαηί έρνπλ γεληθά κεγαιύηεξε αθξίβεηα ξίςεσλ, κεηαθέξνπλ θαηά θαλόλα
κηθξόηεξε πνζόηεηα λεξνύ από ηα αεξνζθάθε θαη αθήλνπλ ην θνξηίν ηνπο κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα.
Έηζη, κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ζνβαξώλ ηξαπκαηηζκώλ αλζξώπσλ ζην έδαθνο. Αθόκε, έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα παξαιάβνπλ ην ζπληνληζηή από θάπνην αζθαιέο ζεκείν πξνζγείσζεο, δίλνληαο ηνπ ηελ
πνιύηηκε επθαηξία λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε από ςειά.

γ. Τοπηθή Ασηοδηοίθεζε
Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ εκπινθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε
ππξθαγηώλ, πνπ εθδειώλνληαη ζηα πεξηαζηηθά δάζε ηεο πεξηνρήο ηεο. Η εθπξνζώπεζε, ν βαζκόο
νξγάλσζεο θαη ε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνηθίινπλ. Απηό εμαξηάηαη ηόζν από
ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ εθπξνζώπσλ, όζν θαη από ηελ πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία ζηελ αληηκεηώπηζε
ππξθαγηώλ. πρλά, παξνπζηάδνληαη θαηλόκελα, όπνπ ην θύξην δεηνύκελν είλαη ε πξνζσπηθή πξνβνιή
δεκάξρσλ θαη θνηλνηαξρώλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ). Αληίζεηα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο,
νη εθπξόζσπνη ησλ ΟΣΑ έρνπλ θξίζηκε ζπκβνιή κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο:
• ζπλεξγαζία ζην θέληξν ζπληνληζκνύ, κε παξνρή πιεζώξαο ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ, ηειεθώλσλ
θιπ.,
• δηάζεζε πδξνθόξσλ νρεκάησλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ Π/Ο κε λεξό, θαζώο θαη άιισλ νρεκάησλ
θαη εξγαιείσλ,
• εμαζθάιηζε ηξνθνδνζίαο θαη πόζηκνπ λεξνύ γηα ηηο δαζνππξόζβεζηηθέο δπλάκεηο,

• ελεκέξσζε ησλ αλεζπρνύλησλ θαηνίθσλ από αλζξώπνπο ηνπο νπνίνπο
γλσξίδνπλ θαη εκπηζηεύνληαη θαη
• παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, ζε πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάδεηαη ε αλάγθε
εθθέλσζεο κηαο πεξηνρήο.
Κιεηδί γηα ηελ θαιή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξνζθνξάο ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο είλαη ε ύπαξμε εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκνύ ηνπ ηξόπνπ εκπινθήο
(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηνλ
ζρεδηαζκό), ε γλώζε ησλ δηαηηζεκέλσλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ε
δπλαηόηεηα άκεζεο θηλεηνπνίεζεο ηνπο.

δ. Εζειοληηθοί ζύιιογοη
Ιδηαίηεξα θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε επαηζζεηνπνίεζε κέξνπο ησλ πνιηηώλ ζε νηθνινγηθά ζέκαηα θαη
ηδηαίηεξα ε θαιιηέξγεηα αγάπεο γηα ην δάζνο έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία εζεινληηθώλ ζπιιόγσλ
πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, νξηζκέλνη από
απηνύο ηνπο ζπιιόγνπο έρνπλ ζεκαληηθό αξηζκό κειώλ θαη ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο αξρέο.
Γεληθά:
• Η δπλακηθόηεηα, ηα θίλεηξα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εκπινθήο ηνπο πνηθίινπλ αξθεηά.
• Πνιινί ζύιινγνη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθό έξγν ηόζν ζηελ πξόιεςε (θπξίσο ππξνθύιαμε), όζν θαη
θαηά ηελ θαηαζηνιή. Η άκεζε ζπκβνιή ζηελ ίδηα ηε δαζνππξόζβεζε είλαη κηθξή, θαζώο δε δηαζέηνπλ
ζεκαληηθά ππξνζβεζηηθά κέζα, εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε γηα ζπληνληζκό κε ηηο άιιεο
δαζνππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο.
• Καζνδεγνύλ, κε ηδηαίηεξε επηηπρία, ηα λέν-αθηθλνύκελα Π/Ο πξνο ηελ ππξθαγηά, ιόγσ γλώζεο ηνπ
νδηθνύ δηθηύνπ. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, βνεζνύλ ζε ζέκαηα επηθνηλσληώλ (πνιινί δηαζέηνπλ
CΒ), δηεπθόιπλζεο ηεο θπθινθνξίαο θιπ.
Καη γηα ηνπο ζπιιόγνπο, ηζρύεη ε αλάγθε γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έληαμε ηνπο ζην ζρεδηαζκό
θηλεηνπνίεζεο, όπσο θαη γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δπηπιένλ, όκσο, είλαη ζεκαληηθό λα
αλαγλσξηζζεί ε πξνζθνξά ηνπο από ηελ πνιηηεία, ώζηε λα ελζαξξπλζνύλ ηα κέιε ηνπο, γηα λα
ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα.
ε. Οη ποιίηες
ηηο κεγάιεο πόιεηο, νη πνιίηεο έρνπλ ζπλήζσο ιίγεο θαη ζπρλά εζθαικέλεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο
δαζηθέο ππξθαγηέο, ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο θαη ηνπο θηλδύλνπο ηνπο. Γεληθά, ε δηάζεζε πξνζθνξάο από
ηελ πιεπξά ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ είλαη κηθξή, αιιά θαη όζνη πξνζπαζνύλ λα
βνεζήζνπλ, πξνζέξρνληαη θαηά θαλόλα ρσξίο θαλέλα εξγαιείν θαη είλαη, ζπλήζσο, αθαηάιιεια
ελδεδπκέλνη.
Ιδηαίηεξα κεγάιν πξόβιεκα απνηειεί ε άγλνηα ησλ πνιηηώλ γηα ηνλ θίλδπλν εγθισβηζκνύ από ηελ
ππξθαγηά. πρλά, πξνζεγγίδνπλ ηελ πεξηνρή ηεο ππξθαγηάο από πεξηέξγεηα, δπζρεξαίλνληαο ηελ
θπθινθνξία ζηνπο δξόκνπο θαη εθζέηνληαο ζε θίλδπλν ηόζν ηνλ εαπηό ηνπο, όζν θαη άιινπο πνιίηεο,
πνπ πξνζπαζνύλ λα απνκαθξπλζνύλ. Αθόκε, απηή ε ζπκπεξηθνξά δεκηνπξγεί ζεκαληηθά θσιύκαηα
ζηελ πξνζέγγηζε θαη ηνπο ειηγκνύο ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, αιιά θαη ζηηο ξίςεηο ησλ ελαέξησλ
κέζσλ, όπσο πξναλαθέξζεθε.
Άγλνηα ππάξρεη, επίζεο θαη ζε ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ ηδηνθηεηώλ θαηνηθηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή
κε ην δάζνο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πξνζηαζίαο ηνπο από δαζηθέο ππξθαγηέο. Διάρηζηα ή θαη θαζόινπ
κέηξα ιακβάλνληαη πξηλ από ηελ ππξθαγηά θαη, όηαλ απηή ζπκβεί, θαηά θαλόλα δε γλσξίδνπλ ηηο

βαζηθέο αξρέο πξνεηνηκαζίαο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ, ώζηε λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο
εαπηνύο ηνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο από ηνλ επεξρόκελν θίλδπλν.
Τα Μέζα Μαδηθής Ελεκέρφζες (ΜΜΕ)
Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη γηα ην ξόιν ησλ ΜΜΔ ζηελ πεξίπησζε ησλ ππξθαγηώλ ζε πεξηαζηηθά
δάζε. Γηα ηα ΜΜΔ, νη ππξθαγηέο απηέο, πεξηζζόηεξν από ό,ηη νη ινηπέο δαζηθέο ππξθαγηέο, πξνζθέξνπλ
κηα άξηζηε επθαηξία γηα παξνπζίαζε ελόο.... θιέγνληνο ζέκαηνο πςειήο αθξνακαηηθόηεηαο ή
αλαγλσζηκόηεηαο κε εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη ζπλεληεύμεηο. Καηά θαλόλα, κάιηζηα, ε
κηθξή απόζηαζε από ηα αζηηθά θέληξα δηεπθνιύλεη ηε κεηάβαζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ πεξηνρή, ηε
ζύλδεζε θαη ζπρλά ηελ απ' επζείαο κεηάδνζε. Έηζη, νη ππξθαγηέο απηέο εκθαλίδνληαη ζηα πξσηνζέιηδα
ησλ εθεκεξίδσλ θαη ζηηο πξώηεο εηδήζεηο ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ ξαδηνθώλνπ, θαηά θαλόλα, κάιηζηα,
κε ηδηαίηεξα ηππνπνηεκέλνπο ηίηινπο ("Δκπξεζηέο μαλαρηύπεζαλ", "Κξάηνο Νέξσλ", "Κακέλε γε"
θιπ.).
Η παξνπζία ησλ ΜΜΔ θαη ε εθηελήο παξνπζίαζε ησλ ππξθαγηώλ απνηειεί ζεκαληηθή πίεζε γηα ηνπο
εκπιεθόκελνπο θνξείο, ηνπο ζπληνληζηέο, αιιά θαη ηνπο δαζνππξνζβέζηεο. πρλά, απνηειεί θίλεηξν
γηα ηελ παξνπζία πνιηηηθώλ, πνπ εκθαλίδνληαη σο ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο όκσο νπζηαζηηθή πξνζθνξά.
Σν απνηέιεζκα ηεο
πίεζεο κπνξεί λα είλαη γεληθά ζεηηθό (απνθπγή νιηγσξίαο, πξνζπάζεηα γηα θαιό ζπληνληζκό θιπ.),
αιιά κπνξεί λα έρεη θαηά πεξίπησζε θαη αληίζεηα απνηειέζκαηα (βηαζηηθέο απνθάζεηο, θηλήζεηο
εληππσζηαζκνύ, ππεξβνιηθόο δήινο θιπ.).
Σα πεξηζζόηεξα ΜΜΔ, θαηά θαλόλα, μερλνύλ ηηο ππξθαγηέο θαη ην δάζνο κεηά ην ηέινο ηεο αληηππξηθήο
πεξηόδνπ, θάηη γηα ην νπνίν, όκσο, αθεηδώο κέκθνληαη ηνπο πνιηηηθνύο θαηά ηελ ώξα ηεο
θαηαζηξνθήο. πάληα ελεκεξώλνπλ ηνλ αλαγλώζηε/ζεαηή ζε βάζνο κε πξαθηηθέο γλώζεηο ηνπ ηη
πξέπεη λα θάλεη πξηλ από ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, έρνληαο, έηζη, κεξίδην επζύλεο
γηα ηελ άγλνηα ησλ πνιηηώλ. Όκσο, θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ππάξρνπλ
παξαδείγκαηα ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ (ππξθαγηέο Πεληέιεο 1995,
Γάζνπο-Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο 1997) πνπ δηέζεζαλ πνιύ ρξόλν θαη απεπζείαο
ζπλδέζεηο, γηα λα ελεκεξώζνπλ νπζηαζηηθά ηνπο πνιίηεο, δίλνληαο ηελ επθαηξία θαη
ζε ππεύζπλα πξόζσπα λα δώζνπλ θξίζηκεο νδεγίεο. Η ζπλεηζθνξά απηή είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Αθόκε, νη πιεξνθνξίεο από ηνλ ηόπν ηεο ππξθαγηάο κπνξνύλ
ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. απεπζείαο ζύλδεζεο κε ειηθόπηεξν), λα
απνηειέζνπλ ζεκαληηθό βνήζεκα γηα ηνπο ζπληνληζηέο.
Σσκπεράζκαηα - Προηάζεης
Από όζα παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη εκθαλέο όηη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ειιεληθό ρώξν είλαη παξόκνηα κε απηά πνπ ππάξρνπλ ζε αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο ζηνλ ππόινηπν
θόζκν. Γεληθά, ν έιεγρνο ππξθαγηώλ ζηα πεξηαζηηθά δάζε είλαη εμαηξεηηθά δύζθνινο, όηαλ νη ζπλζήθεο
είλαη αληίμνεο. Σε κεγαιύηεξε ζεκαζία σο πξνο ηε δπζθνιία ηεο αληηκεηώπηζεο θαη ηε δπλαηόηεηα
κείσζεο ησλ θαηαζηξνθώλ έρνπλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πεξηνρήο: βιάζηεζε, ηνπνγξαθία, ραξαθηεξηζηηθά δόκεζεο (ρσξνηαμία, ππθλόηεηα νηθηώλ,
ρξεζηκνπνηνύκελα δνκηθά πιηθά θιπ.), ππνδνκή αληηκεηώπηζεο ππξθαγηώλ (πξνδηαγξαθέο δηθηύνπ
δξόκσλ, δεμακελέο, δίθηπν κεηαθνξάο λεξνύ, θξνπλνί πιήξσζεο ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ
θιπ.). Δπηπιένλ, όκσο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ θαη κε δεδνκέλν όηη ηέηνηεο ππξθαγηέο είλαη
νπζηαζηηθά αλαπόθεπθηεο, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ δαζνππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ, πνπ επηζεκάλζεθαλ. Δηδηθόηεξα, ηνλίδεηαη:
• ε ζεκαζία ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ, ηόζν γηα ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη γηα
ηε δόκεζε θαη δηακόξθσζε ησλ θαηνηθηώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηε δώλε κίμεο δαζώλ θαη
πόιεσλ, όζν θαη γηα ηηο επηινγέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε πνιίηε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ππξθαγηάο,
• ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ ζηηο θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζε
δαζηθέο εθηάζεηο, αιιά θαη ζηηο ίδηεο ηηο εθηάζεηο απηέο,
• ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ζεκαληηθώλ ππνδνκώλ, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
ππξθαγηώλ,
• ε ζεκαζία νξγαλσκέλσλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αηηηώλ ησλ
ππξθαγηώλ. ηελ θαηεύζπλζε απηή, πέξα από ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ, είλαη
ηδηαίηεξε ε ζεκαζία ηεο κεζνδηθήο δηεξεύλεζεο ησλ αηηίσλ ησλ ππξθαγηώλ ζηα πεξηαζηηθά δάζε, ώζηε
λα ππάξρεη γηα ηνπο θαθόβνπινπο, αιιά θαη ηνπο εμ' ακειείαο εκπξεζηέο ν θόβνο ηνπ εληνπηζκνύ θαη
ηεο θαηαδίθεο,
ε αλάγθε ζηελήο ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ γηα ηελ επηζήκαλζε θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ηελ εμαζθάιηζε θαινύ ζπληνληζκνύ θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη κειέηε ζελαξίσλ ζε
πεξίπησζε κεγάινπ επεηζνδίνπ, θαζώο θαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο, είλαη απόιπηα

απαξαίηεηε ε ζύγθιηζε ηνπ πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ Οξγάλνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο
θαλνληζκνύο, ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε θαηάζηξσζε ιεπηνκεξώλ ζρεδίσλ, πνπ λα αμηνπνηνύλ θαηά ηνλ
θαιύηεξν ηξόπν όιεο ηηο δπλάκεηο, αιιά θαη ε νκαιή ζπλεξγαζία όισλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.
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