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Στόχοι του όλου προγράµµατος είναι να αγαπήσουν οι µαθητές 
τα δάση του τόπου µας, 

♦  να συνειδητοποιήσουν την σηµασία τους για την ευρύτερη 
περιοχή,  

♦ να µάθουν να τα σέβονται και να νοιώσουν την ανάγκη της 
προστασίας τους και 

♦  να εµπλακούν σ’ ένα διαφορετικό τρόπο σύνδεσης µε το δάσος 
µετά το φετινό καλοκαίρι µε τις καταστροφικές πυρκαγιές που 
ήταν εφιαλτικό για το δάσος  και το πράσινο της περιοχής µας 
αλλά και για το µέλλον της χώρας και του πλανήτη µας.  

 

 

ΓΙ ΑΥΤΟ  

 

ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ  

 

 

Το δάσος χωρίς τον άνθρωπο µπορεί να 
υπάρχει, 

ο άνθρωπος όµως χωρίς το δάσος δεν µπορεί να 
ζήσει 

 

 
 



 Έτος 2007: φωτιά στην Πάρνηθα, στην Εύβοια, στη 
Πελοπόννησο, σχεδόν στα περισσότερα µέρη της Ελλάδας.  
Χιλιάδες στρέµµατα δάσους, περιουσίες, και πάνω από όλα 
αvθρώπιvες ζωές χάθηκαν χωρίς λόγo από αµέλεια ή δόλο.  Κάθε 
χρόvo η καταστροφή χτυπάει και κάποια άλλη περιοχή.  Είναι 
αδύvατo να µετατρέψει κανείς όλη αυτή τη καταστροφή σε 
αριθµούς.  Πόση αξία µπορεί να έχει µία αvθρώπιvη ζωή;  
Ανεκτίµητη! 
 

Ζήσαµε το πιο καυτό καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών. Καυτό 
όχι µόνο µε επιστηµονικούς όρους, καυτό γιατί ζήσαµε τη φωτιά 
στο πετσί µας. Καυτό, γιατί το δράµα των 64 ανθρώπων που 
χάσαµε µας καίει όλους. Καυτό, γιατί τα εκατοµµύρια στρέµµατα 
πολύτιµης δασικής και αγροτικής γης ήταν εθνική κληρονοµιά. 

Αυτή η τραγική κατάληξη µιας γενικότερης πολιτικής και κοινωνικής 
απαξίωσης δεκαετιών για τον φυσικό µας περίγυρο µας καίει 
όλους, µεταφορικά βάζει κάθε κάτοικο της Ελλάδας σε µια µακριά, 
αλλά επώνυµη πια, λίστα πυρόπληκτων. 

Η εθνική κληρονοµιά µας χάθηκε στις φλόγες της 
Πελοποννήσου 

Με τις µανιασµένες πυρκαγιές των τελευταίων δύο εβδοµάδων 
χάσαµε ένα ανυπολόγιστο φυσικό κεφάλαιο που αποτελείται από 
µερικούς από τους σηµαντικότερους πυρήνες βιοπικοιλότητας 
όπως 

το δάσος Καϊάφα, τοπίο ανεπανάληπτο, αν και υποβαθµισµένο, 
µε τα πεύκα και τις στροφιλιές (κουκουναριές) είναι ένα από τα πιο 
σηµαντικά αυτού του είδους. 

 

Νωρίτερα το καλοκαίρι, χάσαµε και άλλα δάση µε τεράστια 
οικολογική σηµασία. Η Πάρνηθα, δάση του Γράµµου, της Πρέσπας 
και του Πηλίου που κάηκαν, συµπληρώνουν τη µαύρη λίστα των 
οικολογικών απωλειών αυτού του καλοκαιριού. Μερικά από αυτά 
τα δάση πολύ δύσκολα θα αναγεννηθούν, αν δεν τα αφήσουµε 
στην ησυχία τους για µερικές δεκαετίες... 

 



Γιατί τέτοια καταστροφή; 

 
Αυτό το ερώτηµα µας βασανίζει όλους, γιατί η απάντηση δεν είναι 
τόσο απλή. Αν και είναι νωρίς να αποδώσουµε ευθύνες, σίγουρα 
µπορούµε να µιλήσουµε για έναν θανατηφόρο συνδυασµό 
µακρόχρονης πολιτικής αδιαφορίας και κοινωνικής απαξίωσης της 
δασικής µας κληρονοµιάς, εξαιρετικά ελλιπούς σχεδιασµού των 
µηχανισµών πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών, 
οργανωµένων εγκληµατικών συµφερόντων που λυµαίνονται τη 
δασική γη και ακραίων κλιµατικών φαινοµένων.  

Φαντάζει ως ειρωνεία αυτό που αναφέρεται στο σύνταγµα της 
Ελλάδας, άρθρο 24 

 «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό 

σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία 

επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί 

συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της 

αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, 

ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο 

φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει όταν 

στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή 

θαµνώδης, είναι αραιά». 

Το δάσος  όµως δεν είναι µόνο δένδρα.  

Είναι ένα σύνολο διαφόρων φυτών - όπου βέβαια κυριαρχούν 

τα δένδρα - µαζί µε τα διάφορα ζώα που συνυπάρχουν και µε 

το έδαφος και το κλίµα που επικρατεί στην περιοχή. Όλες οι 

εκτάσεις που καλύπτονται από φυσική βλάστηση λέγονται 

δασικές, ανεξάρτητα από το αν κυριαρχούν δένδρα, θάµνοι ή 

φρύγανα και αποτελούν ένα πολυσύνθετο σύνολο µε δική του 

ζωή και λειτουργίες. Αποτελούν το ∆ασικό Oικοσύστηµα, που 

παίζει σηµαντικό ρόλο στη βιολογική ισορροπία της φύσης. 

. 



Είναι ένα φυσικό αγαθό, µε πολύπλευρη σηµασία και 
ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή, για τον άνθρωπο. Ένας 
ανανεώσιµος φυσικός πόρος µε τεράστιες ανεξάντλητες 
δυνατότητες για την οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, για τη δηµιουργία καλυτέρων 
συνθηκών ζωής. Γι' αυτό εκτάσεις που καλύπτονται µε πυκνή 
φυσική βλάστηση, συνοπτικά την λέµε «∆άσος». ∆εν πρέπει να 
καίγονται ή να καταστρέφονται µε οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι 
εκτάσεις, γιατί απώτερος σκοπός µας είναι να γίνουν τελικά δάση, 
όπου να κυριαρχούν τα δένδρα. 

Ο άνθρωπος συνδέθηκε µε το δάσος από την πρώτη στιγµή της 
εµφάνισής του πάνω στη γη και µάλιστα στενότατα. 

Το δάσος, του εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, ψυχαγωγία 
και εργασία. Του πρόσφερε την απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα 
και τα άλλα δασικά προϊόντα (καρπούς, ρετσίνι κ.ά.) για τη 
διαβίωση και την πρόοδό του. 

Επίσης, το δάσος, του έδωσε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για 
κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και 
απασχολήσεις για την πνευµατική, κοινωνική και πολιτιστική του 
άνοδο. 

Επίσης, το δάσος, του έδωσε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για 
κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και 
απασχολήσεις για την πνευµατική, κοινωνική και πολιτιστική του 
άνοδο. 

Το δάσος απλά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως τη βασική πηγή 
ζωής του ανθρώπου από την αρχή της ζωής του. 

∆ηµιουργεί υγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. 
Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δηµιουργίας, άθλησης, 
ψυχαγωγίας. 
Εµποδίζει τη δηµιουργία χειµάρρων και πληµµύρων. 
Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση. 
Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πλούσιας χλωρίδας 
και πανίδας. 
Προσφέρει πολύτιµα προϊόντα (ξύλο κλπ.) για τη ζωή και την 
πρόοδο. 
Συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. 



 

Tο 25,4% της συνολικής έκτασης της χώρας µας αποτελείται από 
δάση που στην πλειοψηφία τους είναι φυσικά και χαρακτηρίζονται 
από υψηλή βιοποικιλότητα. Άλλο ένα 23,9% της ελληνικής 
επικράτειας καλύπτεται από δασικές εκτάσεις, οι οποίες όµως είναι 
υποβαθµισµένες καθώς βρίσκονται συνήθως κοντά σε αστικές και 
τουριστικές περιοχές.……………………………………………………  
 

 

 

Κίνδυνοι - Απειλές 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η οικιστική επέκταση ασκούν 
ολέθρια πίεση στα δάση της χώρας µας, τα οποία αντικαθίστανται 
σταδιακά από αστικές, περιαστικές και τουριστικές εκτάσεις. Οι 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και οι καταπατήσεις που τις 
ακολουθούν είναι πολύ συχνά αποτέλεσµα αυτής ακριβώς της 
ανάγκης για διαφορετική χρήση της γης.  

Σηµαντική είναι και η απειλή από την υπερβόσκηση, αφού στη 
χώρα µας εκτρέφονται ελεύθερα πολύ περισσότερα αιγοπρόβατα 
από εκείνα που µπορούν να συντηρηθούν στα λιβάδια µας. Η 
ανεξέλεγκτη και παράνοµη βόσκηση, ιδιαίτερα µετά την εκδήλωση 
πυρκαγιάς, παρεµποδίζει τη φυσική αναγέννηση των δασών, µε 
αποτέλεσµα την υποβάθµιση του οικοσυστήµατος και τη διάβρωση 
του εδάφους. Η υπερβολική βόσκηση θεωρείται η κυριότερη αιτία 
της εικόνας που παρουσιάζουν σήµερα πολλά ελληνικά βουνά, 
όπου βλέπει κανείς να προβάλλουν γυµνά βράχια, χωρίς χώµα ή 
βλάστηση.  
 
Το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η λαθροϋλοτοµία (σε παλαιότερα 
χρόνια) αποτελούν εξίσου σοβαρές απειλές για τα δάση µας και 
για τα είδη που ζουν σε αυτά.  

Σε όλες τις παραπάνω απειλές έρχονται να προστεθούν η 
ανυπαρξία εθνικής δασικής στρατηγικής, η έλλειψη δασολογίου, 
που ευνοεί τη διεκδίκηση των δασικών εκτάσεων από ιδιώτες, η 
τροποποίηση - προς το χειρότερο - του δασικού νόµου (ο γνωστός 
'δασοκτόνος' νόµος) και η ασαφής νοµοθεσία, που είναι γεµάτη 



"παραθυράκια" και δίνει το κίνητρο (και τις ευκαιρίες) σε 
οργανωµένα συµφέροντα καταπατητών να δρουν ανενόχλητα, 
καθώς και η ανυπαρξία ενός ισχυρού και ενιαίου φορέα 
διαχείρισης και προστασίας των δασών.                               

Η ∆ασική Υπηρεσία στερείται πόρων και προσωπικού, η 
χρηµατοδότηση της δασικής έρευνας είναι ανεπαρκής, ενώ το 
ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισµού που διατίθεται για τη 
δασοπονία είναι µόλις το 0,4%.  

 
 

 
 

1. Το πρόβληµα των δασικών πυρκαγιών  
Οι πυρκαγιές αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο που απειλεί την 
ύπαρξη των κυπριακών δασών. Yπάρχει ένα ευρύ φάσµα 
παραγόντων που συµβάλει στην αύξηση του κινδύνου δασικών 
πυρκαγιών όπως είναι τα παρατεταµένα ξηρά και θερµά 
καλοκαίρια, οι δυνατοί άνεµοι, οι µεγάλες κλίσεις των δασικών 
εδαφών και η εύφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση. Tο πρόβληµα των 
πυρκαγιών ολοένα και γίνεται πιο οξύ ένεκα της εγκατάλειψης 
πολλών αγροτικών περιοχών λόγω αστυφιλίας, του αυξανόµενου 
τουρισµού και της µαζικής εξόδου του πληθυσµού των πόλεων για 
αναψυχή στα δάση. Για τους πιο πάνω λόγους µεγάλες δασικές 
εκτάσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να καούν κατά τη διάρκεια κάθε 
καλοκαιρινής περιόδου. 

 
 

2. Οι επιπτώσεις των 
πυρκαγιών  

Οι αρνητικές επιπτώσεις που 
ακολουθούν πάντοτε τις πυρκαγιές 
είναι πολλές. Υποβαθµίζεται το 
περιβάλλον, διαταράσσεται η 

ισορροπία του οικοσυστήµατος, 
διαβρώνεται το έδαφος, 

δηµιουργούνται χείµαρροι και πληµµύρες, επηρεάζεται το 
µικροκλίµα, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου µας, 

ζηµιώνεται η οικονοµία και η οµορφιά αντικαθιστάται από την 
ερήµωση.  

 



 
 

3. Oι αιτίες των δασικών πυρκαγιών  

         Από στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος ∆ασών προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των δασικών πυρκαγιών 
στην και κυρίως οι πιο καταστρεπτικές, οφείλονται στην 
ανθρώπινη αµέλεια και έλλειψη προσοχής.   

         Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι: 

Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως τα      
καψαλίσµατα.  

• Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων και σπίρτων ή το 
άναµµα φωτιάς σε µη επιτρεπόµενους χώρους. 

• Tο κάψιµο σκουπιδιών σε µη οργανωµένους 
σκυβαλοτόπους. 

• Οι δραστηριότητες κυνηγών κυρίως κατά τους θερινούς 
µήνες. 

• ∆ιάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες. 

• Κακόβουλες ενέργειες (εµπρησµοί). 

• Οι κεραυνοί. 

 

ΕΝΑ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Καθώς λοιπόν, το ∆άσος είναι ένας ολόκληρος κόσµος που 
σφύζει από ζωή, πρέπει, πάση θυσία, µε οποιαδήποτε 
υλικά και µέσα να προστατευθεί. Αν χαθεί ο κόσµος όλος , θα 
γίνει «Ένα Αφιλόξενο Μέλλον». Σηµείο αναφοράς, αποτελεί, 
κάθε καλοκαίρι, η καταστροφή της Ελληνικής χλωρίδας, που 
αναπόφευκτα τα τελευταία χρόνια, µε τις πυρκαγιές έγινε 
πραγµατικός εφιάλτης. Το τεράστιο πρόβληµα των ∆ασικών 
πυρκαγιών, που, έχει πλέον αποκτήσει διαστάσεις µάστιγας 
φαίνεται να µην µπορεί ν’ αντιµετωπισθεί «Εκ των 
Ενόντων» καθώς, την δεκαετία του 1990 καταστράφηκαν 
στην χώρα µας συνολικά 5.000.000 περίπου στρέµµατα 
∆άσους, χιλιάδες πουλιά ή ζώα και πολλά αιωνόβια φυτά 
σπάνιας οικολογικής σηµασίας, ενώ πολλοί άνθρωποι 
πλήρωσαν το τίµηµα της αµέλειας και της αδιαφορίας µε 



την ζωή τους. Αξίζει ν’ αναφερθεί χαρακτηριστικά ότι το 
ποσοστό των πυρκαγιών πού: 

I.           Ευθύνεται αποκλειστικά ο άνθρωπος φτάνει το 98 % 
. 

II.        Προκαλείται από αµέλεια πλησιάζει το 38 % και 

III.      Προέρχεται από εµπρησµό ή άλλες αιτίες αγγίζει το 
60 % . 

Το γενικότερο έτσι, πρόβληµα της ∆ασοπροστασίας καθώς, η 
χώρα µας διαθέτει το µικρότερο ποσοστό ∆ασοκάλυψης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, που φτάνει το 12 % σε σύγκριση µε 
το 33 % της Ισπανίας, το 32 % της Βουλγαρίας και το 22 % 
της Ιταλίας, αποδεικνύει την σοβαρότητα της υπάρχουσας 
κατάστασης που πρέπει ν’ αντιµετωπισθεί σαν µέγιστο 
Εθνικό πρόβληµα που δεν επιδέχεται άλλη αναβολή. 

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ εποµένως, στον τοµέα της προστασίας 
των ∆ασών η χάραξη µιας νέας στρατηγικής, που θα 
επανακαθορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους τα µέσα, 
το ανθρώπινο δυναµικό και τον ρόλο των πολιτών στον 
ευαίσθητο αυτό τοµέα , και απαραίτητα θα πρέπει να 
βασίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις : 

Πρόσληψη και συνεχής εκπαίδευση εξειδικευµένου 
Μόνιµου και όχι εποχιακού προσωπικού . 

Κατάλληλος Συντονισµός µιας πυρκαγιάς από Εξειδικευµένο 
προσωπικό µε ανάλογη πείρα και συνεχή επιµόρφωση 
στο αντικείµενο.  

Ενίσχυση της έρευνας σε θέµατα ∆ασικής ανάπτυξης µε την 
συνεργασία κρατικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
Πανεπιστηµίων. Η έρευνα αυτή, θα πρέπει κυρίως να 
κατευθύνεται στην ανάπτυξη, ανά περιοχή, κατάλληλων 
δασικών φυτών, µεθόδων και µέσων προστασίας από τις 
πυρκαγιές ή τις διάφορες ασθένειες . 

Έναρξη ενός εκτεταµένου προγράµµατος Αναδάσωσης σ’ 
ολόκληρη την χώρα . 

Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και πιο 
ενεργοποίηση όλων των πολιτών, τόσο στην πρόληψη, 
όσο και την καταστολή των Πυρκαγιών . ∆εν είναι λίγες οι 
φορές , που ενώ µία πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα στις 



παρυφές κάποιου χωριού, οι κάτοικοι παρακολουθούν 
ανέµελοι, αγνοώντας κάθε έκκληση των Αρχών για βοήθεια  

 

Το ∆άσος  είναι Υγεία – Πλούτος – Πολιτισµός 
και πρέπει να σωθεί. 

 
 

Το ∆άσος, είναι ,το Μέλλον που όλοι θέλουµε. 
Σύντοµα όµως, εάν δεν προσέξουµε θα γίνει 

Παρελθόν. 
 

 
 Προληπτικά µέτρα  

 
Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι σηµαντική προϋπόθεση 
για την εξάλειψη του κινδύνου της καταστροφής των δασών από 
τις πυρκαγιές. Τα κυριότερα προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται 
είναι τα ακόλουθα: 
 
 Εφαρµογή των διατάξεων της ∆ασικής Nοµοθεσίας 
 

∆ιατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας απαγορεύουν το άναµµα 
φωτιάς ή την εγκατάλειψη αναµµένης φωτιάς ή την απόρριψη 

αναµµένου σπίρτου ή τσιγάρου µέσα στο δάσος ή σε απόσταση 
ενός χιλιοµέτρου από την οροθετική του δάσους. H ποινή που 

προνοείται για τους παραβάτες είναι φυλάκιση  
 

Περιπολίες 
 

Kατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου πρέπει να 
οργανώνονται τακτικές περιπολίες σε διάφορες δασικές περιοχές. 
Σκοπός των περιπολιών θα είναι η εφαρµογή της νοµοθεσίας, η 
πληροφόρηση του κοινού που επισκέπτεται τα δάση, η άµεση 

ανίχνευση τυχόν πυρκαγιών και η ταχεία επέµβαση και κατάσβεση 
των πυρκαγιών αυτών.  

 
 



 
 

Προκατασταλτικά µέτρα 

Τα σηµαντικότερα προκατασταλτικά µέτρα που θα πρέπει να 
λαµβάνονται και να έχουν σκοπό την παρεµπόδιση της διάδοσης 
των πυρκαγιών και τη διευκόλυνση των προσπαθειών κατάσβεσής 

τους, είναι τα ακόλουθα:. 
 

1. Αντιπυρικές λωρίδες 
Oι αντιπυρικές λωρίδες έχουν σκοπό να σταµατούν την πορεία της 
φωτιάς µε τη διακοπή της συνέχειας της καύσιµης ύλης. Μπορούν 

να χρησιµοποιηθούν επίσης και για τη διακίνηση των 
πυροσβεστικών δυνάµεων.  

 
2. ∆ασικοί δρόµοι 

Στα δάση υπάρχει ένα πυκνό οδικό δίκτυο που είναι αναγκαίο για 
τη διαχείριση του δάσους, συµβάλλοντας τα µέγιστα και στην 

πυροπροστασία του. Οι δασικοί δρόµοι διευκολύνουν τη συνεχή 
επιτήρηση του δάσους και καθιστούν δυνατή τη γρήγορη 

επέµβαση των δασοπυροσβεστών και πυροσβεστικών οχηµάτων 
προς τις διάφορες εστίες της πυρκαγιάς. Xρησιµεύουν επίσης και 

σαν αντιπυρικές λωρίδες.  
 
 

3. ∆ασικές τηλεπικοινωνίες 
 Εκτός του ότι είναι πολύ χρήσιµες για τη διαχείριση των δασών, 

συµβάλλουν και στην πρόληψη και καταστολή των δασικών 
πυρκαγιών.  

 
 

4. Yδατοδεξαµενές-Υδροστόµια 
H πυρόσβεση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση 

πυροσβεστικών οχηµάτων. Για την εύκολη εξασφάλιση της 
αναγκαίας ποσότητας νερού να κατασκευάζονται υδατοδεξαµενές 
(ντεπόζιτα νερού) και να εγκαθίστανται υδροστόµια από όπου τα 
πυροσβεστικά οχήµατα θα µπορούν να προµηθευτούν νερό σε 

περίπτωση πυρκαγιάς.  
 

5. Παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών / Πυροφυλάκια 
Tα δασικά παρατηρητήρια να είναι τοποθετηµένα σε ψηλά 
στρατηγικά σηµεία των δασών και επανδρώνονται κάθε 



καλοκαιρινή περίοδο µε έµπειρους παρατηρητές. H παρατήρηση 
των δασικών περιοχών από τα παρατηρητήρια, συµβάλλει στην 

άµεση και γρήγορη ανίχνευση των πυρκαγιών.  
 

6. ∆ασικοί Σταθµοί 
Oι ∆ασικοί Σταθµοί να  είναι χώροι εντός ή πλησίον δασικών 

περιοχών όπου είναι κτισµένες οικιστικές µονάδες. Οι Σταθµοί να 
είναι διασκορπισµένοι σε όλες τις δασικές περιοχές και να είναι 
επανδρωµένοι µε µόνιµο και έκτακτο προσωπικό. H λειτουργία 

αυτών των Σταθµών θα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην πρόληψη 
και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  

 
7. Ελικοδρόµια 

Εντός ή πλησίον των δασών να κατασκευάζονται ελικοδρόµια τα 
οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης για 

την προσγείωση ελικοπτέρων για σκοπούς µεταφοράς 
προσωπικού, εφοδίων, και την µεταφορά τραυµατιών.  

 
8. ∆ασοκοµικοί χειρισµοί 

Να γίνονται   τακτικά διάφοροι δασοκοµικοί χειρισµοί που να 
στοχεύουν στη µείωση του κινδύνου έκρηξης αλλά και του ρυθµού 

διάδοσης των πυρκαγιών. Οι πιο πάνω χειρισµοί να 
περιλαµβάνουν κλαδεύσεις, αραιώσεις, καθαρισµό της βλάστησης 

κατά µήκος δρόµων, ελεγχόµενες καύσεις κλπ. 
 
 
 
 

∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Γενικά, η «∆ασοπροστασία» είναι ένας τρόπος ζωής, όπου η 
ενεργός συµµετοχή όλων µας, παίζει πρωταρχικό ρόλο. . Όµως, 
τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόµενο των δασικών  πυρκαγιών 
που προέρχεται κυρίως από αµέλεια και ανευθυνότητα, έχει 
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις .  

Ο σχεδιασµός και η εκτέλεση απαραίτητων προληπτικών 
µέτρων που έγιναν µε σκοπό την ελάττωση του κινδύνου 
εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών, και η δηµιουργία 
κατάλληλης υποδοµής, τόσο στον προληπτικό, όσο και 
τον κατασταλτικό τοµέα , φαίνεται να µην απέδωσαν 
απόλυτα .  



         «Η κατασκευή έργων οδοποιίας, Ο καθαρισµός όλων 
των ευαίσθητων περιοχών και Η δηµιουργία αντιπυρικών 
ζωνών ασφαλείας είναι µεν θέµατα άµεσης 
προτεραιότητας, κάποιες άλλες όµως παράλληλες 
ενέργειες όπως:  

·          Η συνεχής παρακολούθηση της φλεγόµενης 
περιοχής µέχρις ότου έρθουν οι Πυροσβεστικές δυνάµεις,  

·          Η χρησιµοποίηση πρόχειρων υλικών και µέσων 
κατάσβεσης (χώµα, κλαδιά ή νερό ),  

·          Η έγκαιρη αναγγελία µιας πυρκαγιάς µε φωνές ή την 
χρήση κάποιου τηλεφώνου(κινητού ή σταθερού), 

·          Η αποφυγή καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών,  

·          Η παρασκευή φαγητών και ροφηµάτων  µέσα στο 
∆άσος,  

·          Η απαγόρευση καπνίσµατος  

·          και Η χρήση οιαδήποτε άλλης πηγής πυρός, 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συντελούν στον 
άµεσο περιορισµό µιας πυρκαγιάς, που αποτελούν 
σίγουρα κύριο και ουσιώδες αντικείµενο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας». 

     ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια 

των θερινών µηνών. 

• Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαίθριες ψησταριές στα 
δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.  

• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή 
άλλου εργαλείου που δηµιουργεί σπινθήρες).  



• Μην πετάτε ποτέ αναµµένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε 
υπαίθριους χώρους.  

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος 
ανάφλεξης.  

• Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους 
υψηλού κίνδυνου 

• ΑΝ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ∆ΑΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

• ∆ηµιουργήστε µια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας 
καθαρίζοντας και αποµακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 
µέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα 
κλαδιά κλπ.  

• Κλαδέψτε τα δένδρα µέχρι το ύψος των 3 µέτρων, ανάλογα 
µε την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.  

• Αποµακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους 
θάµνους.  

• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουµπούν στους 
τοίχους τη στέγη και τα µπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να 
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρων από το σπίτι σας.  

• Αραιώστε γύρω από το κτίσµα την δενδρώδη βλάστηση έτσι 
ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 
µέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόµη 
µεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, 
αποµακρύνετε την δενδρώδη και θαµνώδη βλάστηση γύρω 
από το κτίσµα σε απόσταση τουλάχιστον 10 µέτρων.  

• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς 
νερού στους τοίχους του κτίσµατος.  

• Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες 
πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από µη εύφλεκτα υλικά.  

• Καλύψτε τις καµινάδες και τους αγωγούς εξαερισµού του 
κτίσµατος µε ειδικό, µη εύφλεκτο, συρµάτινο σύρµα έτσι 
ώστε οι σπίθες να µην µπορούν να διεισδύσουν στο 
εσωτερικό του κτιρίου.  

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείµενα κοντά στο σπίτι.  



• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαµενών καυσίµου 
κοντά στο σπίτι σας.  

• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και 
προφυλαγµένους χώρους.  

• Προµηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και 
µεριµνήστε για τη συντήρηση τους.  

• Εξοπλιστείτε µε σωλήνα ποτίσµατος µε µήκος ανάλογο της 
περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  

• Μία δεξαµενή νερού, µια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύµα και ένας σωλήνας νερού, µπορεί να σας 
προστατεύσουν από την πυρκαγιά 

 
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον 
αριθµό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την 
τοποθεσία και το ακριβές σηµείο που βρίσκεσθε, καθώς και 
πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σηµείο που 
βλέπετε την πυρκαγιά.  

• Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.  

• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.  

• Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες.  

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 

• ∆ιατηρήστε την ψυχραιµία σας.  

• Αποµακρύνετε αµέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον 
περίγυρο του κτίσµατος και µεταφέρετέ τα σε κλειστούς και 
προφυλαγµένους χώρους. Η ανάφλεξή τους µπορεί να 
συµβάλει στην µετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.  

• Κλείστε όλες τις διόδους (καµινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) 
έτσι ώστε να εµποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο 
εσωτερικό του κτιρίου.  



• Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και 
υγρών καυσίµων µέσα και έξω από το κτίσµα.  

• Μαζέψτε άµεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα µπαλκόνια 
και τα παράθυρα του κτίσµατος.  

• Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την 
πρόσβαση των πυροσβεστικών οχηµάτων.  

• Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι 
ώστε να ανέβει κάποιος άµεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα 
πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται 
αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.  

• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσµατος µε τις βρύσες που έχετε 
στο εξωτερικό του κτίσµατος και απλώστε τους σωλήνες έτσι 
ώστε να καλύπτεται όλη η περίµετρος του.  

• Εάν η ορατότητα είναι µειωµένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο 
και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο 
ορατό µέσα από τους καπνούς.  

ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

• Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και 
σβήστε αµέσως τις µικροεστίες που παραµένουν. 

• Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, την περίµετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους 
του κτίσµατος για πιθανές µικροεστίες και αναζωπυρώσεις  

 

 

 

Να είσαι πολύ προσεκτικός όταν βρίσκεσαι 
µέσα στο δάσος! 

• ΜΗΝ παίζεις µε τα σπίρτα και ΜΗΝ ανάψεις ποτέ φωτιά 
χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα για κανένα λόγο  

•  

• Θύµισε στους µεγαλύτερους να µην ανάβουν ποτέ φωτιά αν 
επικρατεί ξηρασία και φυσά αέρας  

•  



• Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και ανάψετε φωτιά, θύµισέ 
τους ότι πρέπει να επιλέξουν ένα ανοικτό µέρος µακριά από 
δέντρα, ξερά φύλλα και κλαδιά  

 

• Ποτέ µην αφήσετε µια φωτιά να καίει µόνη της. Πριν φύγετε 
από την περιοχή, σβήστε προσεχτικά την φωτιά ρίχνοντας 
νερό και χώµα  

 

• Κράτησε το δάσος καθαρό. Μην αφήνεις µπουκάλια ή γυαλιά 
στο δάσος. Τέτοια αντικείµενα µπορεί να λειτουργήσουν σαν 
φακός και όταν πέσουν επάνω τους οι ηλιακές ακτίνες είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν πυρκαγιά 

 

 

• Αν η οικογένειά σου διαθέτει σπίτι στο δάσος, θύµισε στους 
γονείς σου να δηµιουργήσουν µία αντιπυρική ζώνη γύρω 
από το σπίτι και να αποµακρύνουν όλα τα εύφλεκτα υλικά 
όπως ξερά χόρτα, φύλλα και κλαδιά  

 

• Θύµισέ τους, ότι στο σπίτι πρέπει να υπάρχουν 
πυροσβεστήρες ενώ θα είναι καλό να κρατούν τις εύφλεκτες 
ουσίες (χρώµατα, βενζίνες κλπ) αποθηκευµένες µακριά από 
το σπίτι 

 
 
 
 
 
 

Το τοπίο που αφήν 
 

Χρειάζονται πολλά χρόνια για να ξαναγίνει, αν 
βέβαια γίνει ποτέ, ένα δάσος όπως ήταν πριν από 
την πυρκαγιά. Σ' αυτό βοηθά η ίδια η φύση, µε τη 

φυσική αναδάσωση αλλά και ο άνθρωπος, 
διοργανώνοντας δεντροφυτεύσεις. 



 
Αν όµως στην ίδια περιοχή συµβεί νέα πυρκαγιά σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, περιορίζεται η φυσική 
αναδάσωση, η δασική περιοχή υποβαθµίζεται και 
µετατρέπεται σταδιακά σε θαµνότοπο ή συµβαίνει 

ερηµοποίηση 
 

Όσα όµως µέτρα πρόληψης και αν ληφθούν δεν 
είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η εµφάνιση των 

πυρκαγιών στα δάση. Όσο µάλιστα εύκολο είναι να 
ξεκινήσει µία πυρκαγιά, τόσο δύσκολο είναι να 

σβήσει! 
Ο άνθρωπος στάθηκε ανέκαθεν απέναντι στα δάση 
φίλος και εχθρός, προστάτης και εκµεταλλευτής. 

 
Ο άνθρωπος µε αφορµή διάφορες ανάγκες ή από 
άλλες αιτίες, µε τις διάφορες καταστρεπτικές του 
επεµβάσεις υποβάθµιζε και περιόριζε συνεχώς τα 

δάση. 
 

Η φύση όµως αντιστέκεται. Τα δάση 
αγωνίζονται να διατηρηθούν και ο αγώνας 

συνεχίζεται. 
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