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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ
Ανέτοιμος για το χειρότερο παρουσι-
άστηκε για άλλη μια φορά ο κρατικός 
μηχανισμός σε ό,τι αφορά στην αντι-
μετώπιση των πυρκαγιών. Μπορεί 
να δαπανήθηκαν 34 εκατ. ευρώ για 
αντιπυρική προστασία, αλλά το στοί-
χημα φέτος δείχνει να χάνεται στην 
πρόληψη και στην έλλειψη διορατι-
κότητας, που δυστυχώς δεν φαίνεται 
να υπάρχει στους διοικούντες.

Οι πυρκαγιές στην Αττική δείχνουν, 
σύμφωνα με τα λεγόμενα δημάρχων, 
να είναι εμπρησμοί. Ο δήμαρχος Βύ-
ρωνα, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας 
στον ΕΤ είπε για τρεις εκρήξεις στα 
Γλυκά Νερά, ενώ επισήμανε ότι στην 
Αττική ξέσπασαν συγχρόνως τρεις 
πυρκαγιές στο Ποικίλο Ορος, στα 
Γλυκά Νερά και σε Αμυγδαλέζα-Στα-
μάτα.

Πυροφύλακες
Ωστόσο, από την πλευρά του, το κρά-
τος από τη στιγμή που δαπανά φέτος 
34 εκατ. ευρώ για αντιπυρική προ-
στασία έπρεπε να είχε λάβει υπόψη 
του το ενδεχόμενο του εμπρησμού. 
Απ’ ό,τι δείχνουν τα χθεσινά περίπου 
χίλια καμένα στρέμματα δάσους στον 
Υμηττό, δεν υπάρχει μέριμνα για τον 
εμπρησμό. Κάποιοι δεν είχαν φρο-
ντίσει να βάλουν πυροφύλακες σε 
Υμηττό, Πάρνηθα και Πεντέλη ώστε 
η φωτιά να εντοπισθεί αμέσως. Το πιο 
σημαντικό, όμως, είναι ότι η παρουσία 
τους και μόνο σίγουρα θα δυσκόλευε 
τα σχέδια των εμπρηστών να «επισκε-
φθούν» τους τρεις εναπομείναντες 
πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. 
Αλλωστε, όλοι γνωρίζουν ότι κάθε 
καλοκαίρι οι πρώτες μεγάλες φωτιές 
σχεδόν πάντα εκδηλώνονται στην Ατ-
τική και στη συνέχεια εξαπλώνονται 
σε όλη τη χώρα…

Είναι αλήθεια ότι η Πυροσβεστική 
κινήθηκε αμέσως για την κατάσβεση 
των πυρκαγιών, χρησιμοποιώντας 
σχεδόν όλα τα εναέρια μέσα που είχε 

στη διάθεσή της. Η βασική αρχή όμως 
που διέπει τις πυρκαγιές ορίζει ότι «η 
κατάσβεση ολοκληρώνεται από τα 
επίγεια μέσα». Δυστυχώς, στον Υμητ-
τό τα επίγεια μέσα ήταν παρατηρητές 
της όλης κατάστασης. 

Το Δασαρχείο δεν είχε φροντίσει 
όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει 
αντιπυρικές ζώνες στην κορυφή του 
βουνού, οι οποίες θα χρησιμοποιού-
νταν και ως δρόμοι για την κίνηση των 
επίγειων δυνάμεων. Δρόμοι υπάρχουν 
μόνο στους πρόποδες του Υμηττού 
και εκεί περίμεναν οι δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής για να επέμβουν αν 
η φωτιά δεν έσβηνε από τις αλλεπάλ-
ληλες ρίψεις νερού από τα αεροπλάνα 
και τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν 
στον Υμηττό. 

Κάποιος είπε στον ΕΤ ότι δεν μπο-
ρούσαν να γίνουν αντιπυρικές ζώνες 
στην κορυφή του Υμηττού επειδή 
θα έπρεπε να κοπούν πολλά πεύκα. 
Τώρα λοιπόν που τα πεύκα κάηκαν, 
ποιο φαίνεται να είναι προτιμότερο; 
Να είχαν κοπεί μερικά δέντρα για να 
δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες ή 
να χαθούν όλα τα δέντρα από μια πυρ-
καγιά που δεν μπορείς ούτε καν να την 
προσεγγίσεις για να τη σβήσεις;

Μέσα σε όλα αυτά, προέκυψε και 
το θέμα των δεξαμενών νερού από τις 
οποίες τροφοδοτούνται τα πυροσβε-
στικά οχήματα, ενώ θα μπορούσαν να 
τροφοδοτηθούν και τα πυροσβεστικά 
ελικόπτερα, γλιτώνοντας πολύτιμο 
χρόνο μετακίνησης από τη θάλασσα 
προς το κάθε δάσος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008

Οι φωτιές 
δοκίμασαν  
το κράτος
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ  
ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 

Λάθη, παραλείψεις και ασυνεννοησία στην πρώτη 
μεγάλη πυρκαγιά της φετινής περιόδου 

▪ Συνολική έκταση: 
81.000 στρέμματα.
▪ Δασικές εκτάσεις: 
50.000 στρέμματα.
▪ Αλλες εκτάσεις: 
31.000 στρέμματα.
▪ 1.484,3 στρέμματα κάηκαν 
το καλοκαίρι του 2007.
▪ Δεν έχει εγκριθεί η χρημα-
τοδότηση έργων πρόληψης για 
το 2008. 
▪ Εγιναν: 
Κορμοπλέγματα στα σημεία 
που κάηκαν πέρσι, πιλοτική 
λειτουργία συστήματος Tetra 
με σκοπό την αποτελεσματική 
διαχείριση δυνάμεων κατά την 
κατάσβεση πυρκαγιών.
▪ Δεν έγιναν: 
Διάνοιξη δασικών δρόμων σε 
επικίνδυνα σημεία, κλαδεύ-
σεις, καθαρισμός εύφλεκτης 
βιομάζας, αποκομιδή απορ-
ριμμάτων και οικοδομικών 
υλικών.
▪  «Τα τελευταία έξι χρόνια 
δεν έχει γίνει ούτε μία παρέμ-
βαση από το δασαρχείο Πε-
ντέλης στον Υμηττό», Νίκος 
Χαρδαλιάς, πρόεδρος του 
Συνδέσμου Προστασίας και 
Ανάπτυξης του Υμηττού & δή-
μαρχος Βύρωνα. 

Γιατί μας βρήκαν 
απροετοίμαστους  
οι φετινές φωτιές;
www.e-tipos.com/greece

Ο Υμηττός#  01. Χίλια στρέμματα πρόλαβε να κάψει η φωτιά χθες στον 
Υμηττό. AFP

02. Δυστυχώς, έχει γίνει πια οικεία για εμάς η εικόνα του 
βουνού που καίγεται. ΕΤ / Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

03. Αργησε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η παρέμβαση των 
πυροσβεστικών αεροσκαφών. ΕΤ / Κ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Διαφορά… φάσης 
στις υπηρεσίες

Της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
Με διαφορά 14 λεπτών ενήργησαν 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθη-
κε στα Γλυκά Νερά στους πρόποδες 
του Υμηττού. 

Οι δύο υπηρεσίες στο πρώτο μεγά-
λο τεστ δεν έδειξαν την καλύτερη δυ-
νατή εικόνα συνεννόησης και στην 
ουσία διέψευσαν τα περί «άψογης 
προετοιμασίας εν όψει της καλοκαι-
ρινής περιόδου». 

Αν οι μαρτυρίες των περισσότε-
ρων κατοίκων στα Γλυκά Νερά είναι 
ακριβείς, τότε η χθεσινή πυρκαγιά 
που κατέκαψε χίλια στρέμματα στον 
Υμηττό ξεκίνησε είκοσι λεπτά πριν 
από τη 1.00 μετά το μεσημέρι. 

Από την πλευρά της, η Πυροσβε-
στική δίδει επισήμως ως ώρα έναρ-
ξης τις 12.53 και ανα-
φέρει ότι στις 12.58 
είχε ήδη δοθεί η 
εντολή για την απο-
γείωση του πρώτου 
πυροσβεστικού ελι-
κοπτέρου. Πάντως 
η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστα-
σίας στη δική της 
ανακοίνωση -που προφανώς εκ 
παραδρομής φέρει ως ημερομηνία 
έκδοσης τη… 16η Μαΐου 2008- ανα-
φέρει ότι ενημερώθηκε για την πυρ-
καγιά στις 13.07. 

Το πρώτο ελικόπτερο απογειώθη-
κε στις 13.10 από το Τατόι και πραγ-
ματοποίησε την πρώτη ρίψη νερού 
στις 13.23. Τα δύο αεροσκάφη απο-
γειώθηκαν στις 13.26 και πραγματο-
ποίησαν την πρώτη ρίψη στις 13.35, 
αφού όμως είχαν περάσει ήδη 45 
λεπτά από την ώρα εκδήλωσης της 
πυρκαγιάς. 

Η φωτιά είχε ήδη προλάβει να πά-
ρει διαστάσεις και να απλωθεί σε μέ-
τωπο 200 μέτρων λόγω του έντονου 
ανέμου που έπνεε στην περιοχή. Οι 
φλόγες «καβάλησαν» την κορυφο-
γραμμή του Υμηττού και άρχισαν να 
κατηφορίζουν προς τη δυτική πλευ-
ρά του με τους καπνούς να πνίγουν 
τις περιοχές του Παπάγου, του Χο-
λαργού και της Αγίας Παρασκευής. 
Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρισκόταν 
και άλλο μέτωπο που είχε ξεκινήσει, 
πιθανότατα, από υποσταθμό της ΔΕΗ 
στην Παλλήνη και επίσης κατευθυ-

νόταν προς την κορυφογραμμή του 
Υμηττού.

Οι πρώτες πληροφορίες από την 
Πυροσβεστική ανέφεραν ενδείξεις 
εμπρηστικής ενέργειας. Κάτοικοι 
επίσης κατήγγειλαν πως λίγα λεπτά 
πριν από την εκδήλωση της πυρκα-
γιάς άκουσαν εκρήξεις και μετά είδαν 
το δάσος να τυλίγεται στις φλόγες. 
Ηταν μάλιστα η δεύτερη συνεχόμενη 
ημέρα που κάτοικοι καταγγέλλουν το 
ίδιο περιστατικό.

Πληροφορίες του ΕΤ αναφέρουν 
ότι απόρρητη έκθεση που συνέταξαν 
πέρυσι αξιωματικοί του Σώματος, 
αποστρατευθέντες πλέον, υποστη-
ρίζει ότι και στο παρελθόν έχει πα-
ρατηρηθεί το φαινόμενο να ακούγο-
νται εκρήξεις πριν από κάθε μεγάλη 
πυρκαγιά, γεγονός που παραπέμπει 
σε εμπρησμούς. Η ίδια έκθεση σκι-

αγραφεί ομάδα 2-3 
ατόμων που φροντί-
ζει να βάζει πάντα 
φωτιές σε ώρες με 
ισχυρή ένταση των 
ανέμων ενώ προ-
καλεί ταυτόχρονα 
πυρκαγιές σε δια-
φορετικά σημεία 
χρησιμοποιώντας 

ως εμπρηστικούς μηχανισμούς φω-
τοβολίδες, γκαζάκια ή στουπιά. 

Η χθεσινή φωτιά επηρέασε τη 
γραμμή που συνδέει το Κέντρο Υπε-
ρυψηλής Τάσης Παλλήνης με το ΚΥΤ 
της Αργυρούπολης, με συνέπεια να 
σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές 
ρεύματος στην Αττική και να προ-
κληθεί κομφούζιο στους δρόμους 
του Λεκανοπεδίου. 

Η ΔΕΗ ανέφερε ότι τέθηκαν εκτός 
λειτουργίας τρεις υποσταθμοί για 
περίπου 20 λεπτά. Από τις διακοπές 
ρεύματος η Πυροσβεστική δέχθηκε 
250 κλήσεις για απεγκλωβισμούς 
από ανελκυστήρες. 

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη φωτιά 
στα Γλυκά Νερά, σε εξέλιξη βρί-
σκονταν άλλες τέσσερις πυρκαγιές 
σε δασικές και άλλες εκτάσεις στην 
Αττική. Οι τρεις από αυτές, σε Σχι-
στό, Αγιο Στέφανο και Καματερό, 
τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο, όμως 
η πυρκαγιά στη Σταμάτα ήταν σε δύ-
σβατη περιοχή κοντά στο ελικοδρό-
μιο και μάλιστα είχε διπλό μέτωπο, 
γεγονός που προκαλεί υποψίες για 
εμπρησμό.

Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία  
ενήργησαν με «απόσταση» 14 λεπτών

Κάτοικοι 
κατήγγειλαν πως 
άκουσαν εκρήξεις 
και μετά είδαν το 

δάσος να τυλίγεται 
στις φλόγες
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Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΤΟΥ
Φωτό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΣΑΤΖΕΚΙΑΝ

Προδιαγεγραμμένη έμοιαζε η μοίρα 
του Υμηττού. Το οδοιπορικό του ΕΤ 
σε όλους τους μεγάλους δασικούς 
όγκους της χώρας έφθασε πριν από 
λίγες ημέρες και στον Υμηττό. Και απο-
κάλυψε ένα βουνό γεμάτο εύφλεκτη 
βιομάζα, ακαθάριστους δρόμους, ένα 
βουνό που σε πολλά του σημεία θυμί-
ζει «ανοιχτή» χωματερή. Και όμως. Το 
βουνό παραμένει χωρίς δικό του δα-
σαρχείο. 

Είναι κοινό μυστικό ότι τα τελευταία 
έξι χρόνια το Δασαρχείο Πεντέλης, 
όπου υπάγεται ο Υμηττός, έχει σχεδόν 
εγκαταλείψει την περιοχή ευθύνης 
του. Η αδυναμία του Δασαρχείου να 
ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του 
θέτει σε κίνδυνο 
όχι μόνο το δάσος, 
αλλά και ανθρώπι-
νες ζωές. Σε τμή-
ματα του Υμηττού 
που βρίσκονται εδώ 
και χρόνια στο στόχαστρο εμπρηστών 
και καταπατητών η πρόσβαση πυρο-
σβεστικών οχημάτων είναι αδύνατη 
επειδή οι δασικοί δρόμοι δεν έχουν 
συντηρηθεί ή απλώς δεν υπάρχουν!

Η δασική έκταση που απλώνεται 
από την περιοχή του Καρέα μέχρι την 
οδό Υπερείδου στο Δήμο Ηλιούπολης 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα. «Αν ξεσπάσει πυρκαγιά στο συ-
γκεκριμένο κομμάτι θα θρηνήσουμε 
θύματα», τονίζει ο υπεύθυνος του 
Πυροφυλακείου Ηλιούπολης κ. Μ. 
Λαδόπουλος. «Μόνο με αεροπλάνο 
σβήνει η φωτιά εδώ. Αν βάλεις όχημα 
είναι σαν να στέλνεις ανθρώπους στο 
θάνατο. Δεν υπάρχει δρόμος, μονο-
πάτια μόνο». Στη θέση Καλοπούλα 
στην Καισαριανή συναντάμε κακο-
συντηρημένους δασικούς δρόμους. 
«Τα περάσματα είναι πολύ στενά και 

δύσβατα. Είναι πολύ δύσκολο να πλη-
σιάσει πυροσβεστικό όχημα. Μόνο 
με τζιπάκια ανεβαίνουμε», αναφέρει 
στον ΕΤ ο αρχιπυροσβέστης του Α’ 
σταθμού Αθηνών κ. Κ. Παπαϊωάννου 
που εποπτεύει την περιοχή Βύρωνα 
και Καισαριανής. «Το δεύτερο ζητού-
μενο είναι να προχωρήσει άμεσα ο 
καθαρισμός της επικίνδυνης βιομάζας 
και να απομακρυνθούν τα σκουπίδια 
και τα εύφλεκτα υλικά από το βουνό», 
συμπληρώνει ο ίδιος. Εξαιτίας της στε-
νότητας πόρων, δεν υπάρχει μέριμνα 
και για τα περισσότερα ρέματα. «Ο κα-
θαρισμός τους αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα, όχι μόνο για την αποφυγή 
εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς αλλά και 
για την προστασία του εδάφους από 

πιθανή διάβρωση», 
υπογραμμίζει η γε-
ωλόγος του ΕΜΠ 
κυρία Ευδοξία Λυ-
κούδη. 

Στον αντιπυρικό 
σχεδιασμό του Συν-
δέσμου Προστασί-

ας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ) 
περιλαμβάνονται έργα μείωσης της 
ξηρής καύσιμης ύλης και καθαρισμού 
δασικών δρόμων. Ωστόσο, όπως συμ-
βαίνει κάθε χρόνο, τα σχετικά κονδύλια 
αργούν να εγκριθούν. Στους πρόποδες 
του βουνού, σε έκταση λίγων στρεμ-
μάτων, λειτουργούν τσιμεντοβιομη-
χανίες, στρατόπεδα, σούπερ μάρκετ, 
ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμ-
μάτων του Δήμου Βύρωνα, ακόμα 
και βενζινάδικο! «Εγκαταστάσεις που 
πρέπει να απομακρυνθούν το ταχύτε-
ρο δυνατό. Μέχρι θαμμένο φορτηγό 
εντοπίσαμε καθαρίζοντας το βουνό», 
δηλώνει στον ΕΤ ο δήμαρχος Βύρωνα 
κ. Ν. Χαρδαλιάς. Πάγιο αίτημα του 
ΣΠΑΥ αποτελεί η δημιουργία δασαρ-
χείου αποκλειστικά για τον Υμηττό 
και ο χαρακτηρισμός του βουνού ως 
«εθνικού πάρκου». 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008

Ηταν θέμα 
χρόνου να 

έρθει η φωτιά
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΤ  
ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Οι στενοί και ασυντήρητοι δρόμοι δεν επιτρέπουν  
την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα

Ούτε ένα ευρώ δεν είχε δοθεί έως 
τις αρχές Ιουνίου στους φορείς που 
έχουν την ευθύνη της πρόληψης 
στον Υμηττό. Ο ΣΠΑΥ υπολογίζει 
ότι το φετινό καλοκαίρι θα χρεια-
στεί 653.000 ευρώ για την πρόλη-
ψη, αλλά εκτιμάται ότι η χρηματο-
δότηση μετά βίας θα ξεπεράσει τις 
450.000 ευρώ. 

Οι μελέτες εκτέλεσης έργων 
πρόληψης έχουν κατατεθεί από τις 
αρχές του έτους, αλλά η έγκρισή 
τους «κολλάει» στη γραφειοκρα-
τία. Αρκετοί δήμοι δεν είχαν ολο-
κληρώσει τις μελέτες αποψίλωσης, 
τινάζοντας στον αέρα το σχεδιασμό 

του ΣΠΑΥ για καθαρισμό διπλάσιων 
εκτάσεων σε σύγκριση με την προ-
ηγούμενη αντιπυρική περίοδο. Ο 
καθαρισμός της βιομάζας έχει το-
ποθετηθεί χρονικά στα τέλη Μαΐου 
και περιλαμβάνει μόνο τις άκρως 
επικίνδυνες ζώνες του Υμηττού, 
επειδή η χρηματοδότηση αναμε-
νόταν να είναι ελλιπής. 

Η έλλειψη πόρων «πήγε πίσω» τα 
αντιδιαβρωτικά έργα στις εκτάσεις 
που κάηκαν το περασμένο καλο-
καίρι, με εξαίρεση μια έκταση 300 
στρεμμάτων στο Βύρωνα και την 
Καισαριανή. Σε γενικές γραμμές, 
πάντως, η τοποθέτηση κορμοπλεγ-

μάτων στα ευαίσθητα σημεία του 
βουνού προχώρησε με ικανοποιη-
τικούς ρυθμούς. «Πρόκειται για μια 
θετική εξέλιξη. Με τα κορμοπλέγ-
ματα συγκρατούνται το νερό και το 
χώμα, ο εδαφικός μανδύας διατηρεί 
τα γόνιμα συστατικά του και ο υδρο-
φόρος ορίζοντας εμπλουτίζεται», 

σημειώνει η γεωλόγος του ΕΜΠ 
κυρία Ευδοξία Λυκούδη. Τονίζει, 
όμως, ότι «σε ένα δάσος που έχει 
καεί πολλές φορές υπάρχει πάντα 
κίνδυνος ερημοποίησης. Αν η φω-
τιά περάσει δυο τρεις φορές από το 

Η έλλειψη πόρων «πήγε πίσω» 
τα αντιδιαβρωτικά έργα

«Μέχρι θαμμένο 
φορτηγό εντοπίσαμε 

καθαρίζοντας  
το βουνό»

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Μόνο η τοποθέτηση κορμοπλεγμάτων προχώρησε 
με ικανοποιητικούς ρυθμούς

Οι πολλές πυρκαγιές 
απειλούν με 

ερημοποίηση  
το βουνό
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ίδιο σημείο, το έδαφος γίνεται άγο-
νο. Πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση 
στην πρόληψη». 

Οσο για την αναδάσωση; Μετα-
τίθεται για το φθινόπωρο, αφού η 
μελέτη της Διεύθυνσης Αναδασώ-
σεων της Περιφέρειας Αττικής δεν 
έχει καν υποβληθεί. Ανεπισήμως, 
πάντως, από τη Διεύθυνση Αναδα-
σώσεων μας πληροφόρησαν ότι «η 
ολοκλήρωση της μελέτης έμεινε 
πίσω επειδή είχε δοθεί προτεραιό-
τητα στην Πάρνηθα». 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η με-
λέτη προβλέπει δενδροφυτεύσεις 
σε έκταση 970 στρεμμάτων και το 
κόστος υλοποίησής της θα αγγίξει 
τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Ολα αυτά 
στη θεωρία. Στην πράξη, στον Υμητ-
τό βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη 
τέσσερα έργα αναδάσωσης στους 
Δήμους Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αργυ-
ρούπολης και Γλυφάδας. Το σύνολο 
των φυτών που έχουν τοποθετηθεί 
πλησιάζει τις 37.000. Τα έργα χρη-
ματοδοτήθηκαν από τη Νομαρχία 
Αθηνών, αλλά υπολείπεται ακόμα η 
απορρόφηση 500.000 ευρώ.

Το σχέδιο πυροπροστασίας του 
ΣΠΑΥ για την αντιπυρική περίοδο 
προβλέπει προσλήψεις 15 εποχικών 
πυροφυλάκων με δίμηνη σύμβαση. 
Πάντως εποχικό προσωπικό προσέ-
λαβαν πριν από λίγες ημέρες και οι 
δήμοι Χολαργού και Αργυρούπολης. 
«Πήραμε πέντε εποχικούς», δηλώνει 
στον ΕΤ ο δήμαρχος Χολαργού, κ. Δ. 
Νικολάου. « Σε εμάς ήρθαν 4 επο-
χικοί πυροφύλακες, με πεντάμηνη 
σύμβαση», δηλώνει ο δήμαρχος Αρ-
γυρούπολης, κ. Δ. Ευσταθιάδης. Τις 
ώρες αιχμής οι « διμηνίτες» του ΣΠΑΥ 
θα επιτηρούν «επικίνδυνα» σημεία 
που έχουν ήδη επιλεγεί σε συνεργα-
σία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Τις υπόλοιπες ώρες, τα παρατηρη-
τήρια θα στελεχώνουν εθελοντές. 
Συνολικά, ο αριθμός των μελών των 
εθελοντικών ομάδων του Υμηττού 
υπερβαίνει τα 300 άτομα. 

Τα παρατηρητήρια
Οι πυροφύλακες θα επικοινωνούν 
μεταξύ τους μέσω συστήματος 
Tetra, που δοκιμάζεται εδώ και λίγες 
ημέρες, προκειμένου να γνωρίζουν 
ανά πάσα στιγμή σε ποια σημεία 
υπάρχουν διαθέσιμες δυνάμεις.

Στον Υμηττό υπάρχουν 15 παρα-
τηρητήρια, έξι πυροφυλάκια-έδρες 
των εθελοντικών οργανώσεων και 
56 δεξαμενές νερού. Ο ΣΠΑΥ και οι 15 
δήμοι-μέλη του διαθέτουν περίπου 
40 οχήματα, αλλά προκειμένου να 
ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της πρό-
ληψης έχουν ζητηθεί δέκα επιπλέον. 
Ηδη τρία οχήματα της Πυροσβεστι-
κής σταθμεύουν στο Βύρωνα, στον 
Καρέα και στον Κουταλά. Στα τέλη 
Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθούν 
και τα υδραυλικά έργα που πραγμα-
τοποιούνται στην περιοχή του Δήμου 
Ηλιούπολης. 

Πρόκειται για ένα δίκτυο πυρο-
σβεστικών κρουνών, που καλύπτει 
σήμερα την περιοχή του Βύρωνα σε 
ακτίνα 5-6 χιλιομέτρων. «Με αυτό το 
σύστημα κερδίζουμε χρόνο κατά την 
κατάσβεση, επειδή τα πυροσβεστι-
κά οχήματα δεν χρειάζεται να απο-
χωρήσουν για να πάρουν νερό από 
δεξαμενές. Οι σωλήνες εφαρμόζουν 
απευθείας στους κρουνούς. Ετσι σώ-
σαμε πέρσι το στρατόπεδο Σακέτα 
και περιορίσαμε σημαντικά τις ζη-
μιές», αναφέρει ο κ. Λαδόπουλος. 

Εκτακτοι και 
εθελοντές  
η «ασπίδα» 
του δάσους

Τι προβλέπει το σχέδιο 
πυροπροστασίας

01. «Βουνό» 
τα πεταμένα 
εύφλεκτα υλικά 
μέσα στο δάσος.
02. «Διμηνίτες» 
και εθελοντές οι 
βασικοί προστάτες 
του δάσους.
03. Κάποιοι έδωσαν 
τη ζωή τους για να 
σώσουν το πράσινο
04. Μέχρι 
και τσιμεντο-
βιομηχανία 
λειτουργεί ανάμεσα 
στα δέντρα.
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