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Για τα κείμενα, τους χάρτες και τα σχέδια χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Google Docs,             
Earth Pro, Picassa, Qgis, Gis και Skitch. Η καλλιτεχνική επιμέλεια και η επεξεργασία των              
γραφικών έγιναν από τον συγγραφέα. Το e-book περιλαμβάνει άρθρα που έχουν           
δημοσιευθεί στον προσωπικό ιστότοπο του Γεωδίφη. Τα αρχικά κείμενα έχουν τροποποιηθεί           
για τις ανάγκες του βιβλίου, το οποίο μπορεί να διαβαστεί και ως e-book. Οι σύνδεσμοι εάν                
είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο παραπέμπουν σε άρθρα ή σε συμπληρωματικό υλικό.           
 Αρκετά από τα θέματα αποτελούν προσωπικές σκέψεις/απόψεις και ίσως περιέχουν κάποια           
αβεβαιότητα και διαφορά γνώμης. Οι προσωπικές εργασίες, οι φωτογραφίες και οι χάρτες            
δεν υπόκεινται σε δικαιώματα και άλλα μέτρα  προστασίας  πνευματικής  ι διοκτησίας. 
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έλλειψης κοινού νου από αρμόδιους που κατέχουν θέσεις ευθύνης  
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Πως να επιβιώσετε από μία πυρκαγιά;                                                                                                                                            Γεωδίφης 

 

 

1.Πως γεννιέται μία δασική πυρκαγιά; 
 
 

 
Ανατομία μιας δασικής πυρκαγιάς 

 
Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και από            
οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσουν μια σπίθα. Όταν ένα υλικό φτάνει μια ορισμένη            
θερμοκρασία, ονομάζεται σημείο ανάφλεξης, τότε μπορεί να ξεσπάσει η φλόγα. Για το ξύλο,             
αυτή η θερμοκρασία είναι περίπου 300 βαθμούς Κελσίου. Μετά από αυτό το σημείο και              
έπειτα, το ξύλο απελευθερώνει αέρια υδρογονανθράκων που αναμιγνύονται με το οξυγόνο           
του αέρα που δημιουργούν την καύση και μετέπειτα δίνουν την φωτιά. Μετά την καύση ,η               
φωτιά αρχίζει να καίει, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που καθορίζουν το πόσο γρήγορα             
εξαπλώνεται η φωτιά. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν μία πυρκαγιά είναι η            
καύσιμη ύλη, ο καιρός και το γεωλογικό και τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Ανάλογα             
με αυτούς τους παράγοντες, μια πυρκαγιά μπορεί να μετατραπεί σε μία ορμητική λαίλαπα             
που μπορεί να κάψει χιλιάδες στρέμματα. 
 

 
2.Γιατί καίγονται τα ελληνικά δάση; 

 

 

Οι δασικές πυρκαγιές θα υπήρχαν ακόμη και δίχως τους ανθρώπους. Αποτελούν ένα φυσικό             
φαινόμενο με σημαντικό ρόλο για την ισορροπία και την αναγέννηση των Μεσογειακών            
οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένα στη          
φωτιά, με αποτέλεσμα να έχουν συνήθως τη δυνατότητα να αναγεννηθούν άμεσα και            
αποτελεσματικά μετά από αυτή. Κατά μέσο όρο σε ένα Μεσογειακού τύπου δάσος            
εμφανίζεται μία πυρκαγιά από φυσικά αίτια κάθε 100-150 χρόνια. Όμως τα φυσικά αίτια             
ευθύνονται μόνο για το 5% των πυρκαγιών που ξεσπούν στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 95%              
οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα [αμέλεια, εμπρησμός, δίκτυα της ΔΕΗ,κά] και          
έχει σαν συνέπεια τη διατάραξη του φυσικού ρόλου των πυρκαγιών ή την εξάντληση της              
φυσικής ικανότητας των οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της         
μεταπυρικής αναγέννησης. Το αποτέλεσμα είναι πως οι πυρκαγιές αποτελούν πλέον την πιο            
σοβαρή απειλή των Ελληνικών Μεσογειακών δασών. 
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Η περιοχή του Κούκου[Καρδάμαινα, Κω] ένα μήνα μετά την μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού             
2012. Οι πυρκαγιές συνδέονται με ανθρωπογενή αίτια. Ωστόσο, κάποιες πυρκαγιές είναι           
απαραίτητες για τη διατήρηση του οικοσυστήματος.  
 
Οι λόγοι που τα ελληνικά δάση είναι ευάλωτα στις πυρκαγιές είναι τα παρατεταμένα θερμά              
και ξηρά καλοκαίρια, οι ήπιοι χειμώνες [χαρακτηριστικοί του Μεσογειακού κλίματος], οι           
δυνατοί άνεμοι, το έντονο ανάγλυφο των δασικών εδαφών και η εύφλεκτη ξηροφυτική            
βλάστηση. Όταν σε αυτούς τους παράγοντες προστεθεί και η έντονη ανθρώπινη           
δραστηριότητα, η ελλιπής διαχείριση των εύφλεκτων αυτών δασών και η επικράτηση της            
αντίληψης ότι η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές ταυτίζεται με την δασοπυρόσβεση,            
αυξάνεται ο αριθμός των πυρκαγιών όπως και οι δασικές εκτάσεις που αυτές καταστρέφουν.             
Κατά τη δεκαετία του ΄90 ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων προσέγγισε τα 500.000              
στρέμματα, ενώ μόνο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 το σύνολο των καμένων              
εκτάσεων ξεπέρασε τα 2,5 εκ. στρέμματα. 
 
 

3.Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής 
 
 
Η κλιματική αλλαγή [μεταβολή του     
παγκόσμιου κλίματος] οφείλεται σε φυσικές     
διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες     
δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως      
η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας.      
Η κλιματική αλλαγή φέρνει περισσότερα     
κύματα καύσωνα, για αυτό το λόγο θα πρέπει        
να συνηθίσουμε τα ζεστά καλοκαίρια. Οι      
επιπτώσεις της συνεπάγονται ότι η χώρα μας       
θα πρέπει να αναμένει υψηλότερες     
θερμοκρασίες και πιο συχνά κύματα καύσωνα.      
Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει το μοτίβο του       
καιρού και πρέπει να προετοιμαστούμε για να       
αντιμετωπίσουμε επιπλέον επιπτώσεις. Σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους σε ολόκληρο τον           
κόσμο έχει ήδη εκτεθεί σε φονικά κύματα ζέστης και αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σε περίπου                
τους μισούς έως το 2100, ακόμα κι αν ο πλανήτης κινηθεί επιθετικά προκειμένου να              
επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 
 

4.Είναι όλες οι δασικές πυρκαγιές ίδιες; 
 

Ένας απλός τρόπος για να κατανοήσουμε τη φωτιά είναι το τρίγωνο της φωτιάς - τα 3                
κομμάτια που πρέπει να συνδυαστούν για να παράγουν φωτιά: θερμότητα, οξυγόνο και            
καύσιμο. Ενώ η έννοια του πυροπροστασίας προσφέρει απλές γνώσεις σχετικά με την αιτία             
πυρκαγιάς, καθένας από τους 3 παράγοντες παίζει σημαντικό ρόλο.Η διαθεσιμότητα          
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καυσίμων ειδικότερα επηρεάζεται από μια ολόκληρη σειρά επιδράσεων, από τα είδη των            
δέντρων έως τις επιπτώσεις των     
παρασίτων,την γεωμορφολογία,  
το προηγούμενο ιστορικό   
πυρκαγιών, κά. Η δασική    
υπηρεσία στη Βρετανική   
Κολομβία [Δυτική επαρχία του    
Καναδά] ορίζει 6 διαφορετικά    
επίπεδα πυρκαγιάς, που   
κυμαίνονται από αργή καύση    
τύρφης κάτω από την επιφάνεια     
ενός δάσους [πυρκαγιά   
εδάφους], μέσω της καύσης των     
θραυσμάτων και των   
υποστρωμάτων εδάφους  
[επιφανειακή πυρκαγιά], και οι    
πιο δύσκολες να ελεγχθούν    

πυρκαγιές που καταναλώνουν τα δέντρα [κυρίως πυρκαγιά]. Κάθε τύπος πυρκαγιάς          
καταναλώνει καύσιμο από διαφορετικά επίπεδα του δάσους και η μετάβαση από ένα            
χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο απαιτεί στο ελάχιστο ότι υπάρχει αρκετό εύφλεκτο υλικό            
στα ανώτερα στρώματα του δάσους. Ως εκ τούτου, η ιστορία της πυρκαγιάς σε μια              
συγκεκριμένη θέση δασικής έκτασης θα έχει σημαντική επίδραση στη δυνατότητα          
μελλοντικών πυρκαγιών. Μια προηγούμενη πυρκαγιά στην επιφάνεια θα μπορούσε να          
αφαιρέσει την κάτω βλάστηση και να περιορίσει τον μελλοντικό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στα            
μεγάλα δάση αν και οι μεγαλύτερες πυρκαγιές απαιτούν ένα συγκεκριμένο σύνολο           
συνθηκών, η μετάβαση σε μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα.            
Μόλις αναφλεγεί, τα απολιθωμένα κούτσουρα είναι ικανά να καπνίζουν για εβδομάδες ή και             
μήνες, περιμένοντας την ώρα που οι επικρατούσες συνθήκες [ζεστές, θυελλώδεις και ξηρές]            
ευνοούν την επέκτασή τους σε μια ακραία πυρκαγιά. Η αρχική σπίθα στο φυσικό             
περιβάλλον για τη φωτιά είναι γενικά ο κεραυνός, ή σε σπάνιες περιπτώσεις η υψηλή              
θερμοκρασία. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, το 84% των            
πυρκαγιών ξεκινούν από τον άνθρωπο.  
 
 

5.Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς 
 

 
Οι πυρκαγιές αποτελούν βασικό    
συστατικό των περισσότερων φυσικών    
οικοσυστημάτων. Οι ιστορικές   
πρακτικές καταστολής πυρκαγιάς, σε    
συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό μη     
φυσικών φυτικών ειδών, έχουν    
τροποποιήσει αυτά τα οικοσυστήματα    
έτσι ώστε οι σύγχρονες πυρκαγιές να      
είναι πιο διαδεδομένες και    
καταστροφικές από ποτέ. Οι    
εκτεταμένες περίοδοι ξηρασίας,   
ιδιαίτερα χαρακτηριστικές της   
μεσογειακής λεκάνης, αυξάνουν την πιθανότητα και τη σοβαρότητα των μεγάλων          
πυρκαγιών. Οι κίνδυνοι αυτοί επιδεινώνονται από τη συνεχιζόμενη επέκταση της ανάπτυξης           
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σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πυρκαγιές. Οι μεγάλες πυρκαγιές οδηγούν σε            
πολυάριθμες περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως απώλεια βλάστησης και κάλυψη εδάφους,         
αλλοίωση των ιδιοτήτων του εδάφους και μείωση της σταθερότητας λόφων. Αυτοί οι            
παράγοντες και άλλοι μπορούν να αλλάξουν την υδρολογική απόκριση μιας υδρολογικής           
λεκάνης στις έντονες βροχοπτώσεις και μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν σε πλημμύρες μετά            
τη φωτιά, ροές συντριμμιών και κατολισθήσεις. Οι βροχοπτώσεις που ακολουθούν μετα από            
την πυρκαγιά στις περιοχές που βρίσκονται στα κατάντη των περιοχών καύσης πρέπει να             
λαμβάνονται υπόψη. Στην αξιολόγηση των πυρκαγιών και των επιπτώσεών τους, πρέπει να            
λαμβάνονται υπόψη οι γεωλογικοί και υδρολογικοί κίνδυνοι, καθώς και οι περιβαλλοντικές           
επιπτώσεις  στην ποιότητα του νερού εντός και κατάντη των καμένων περιοχών. 
 
 

6.Δέντρα ανθεκτικά στη φωτιά; 
 

 

Κάθε δάσος θα έπρεπε να έχει δασολόγιο με        
αυστηρά οριοθετημένα και καταγεγραμμένα όρια     
για τις δασικές εκτάσεις και τα όρια των χωραφιών         
που βρίσκονται εντός ή κοντά στο δάσος. Περίπου        
το 17% του συνόλου των ελληνικών δασών είναι        
κυρίως χαλέπιος και τραχεία πεύκη. Ωστόσο, οι       
δασολόγοι λένε ότι ένα μεικτό δάσος είναι πιο        
ανθεκτικό στη φωτιά. Αν και χρειάζεται να       
προηγηθεί μελέτη για τις δυνατότητες του εδάφους       
να υποστηρίξει τα δέντρα που θα φυτευτούν, γενικά        
οι δασολόγοι προτείνουν δέντρα που αποτελούν      
συστατικά στοιχεία του μεσογειακού τοπίου, όπως η       
βελανιδιά, η χοώδης δρυς, η κουκουναριά, η αργιά,        
η ιτιά, η κουτσουπιά, η δάφνη του Απόλλωνα, η         
χαρουπιά αλλά και το κυπαρίσσι. Το πεύκο είναι η         
εύκολη λύση, καθώς αναγεννάται εύκολα μόνο του       
και επιβιώνει σε ξηροθερμικά και υποβαθμισμένα      
εδάφη. Οτιδήποτε άλλο απαιτεί σημαντικές     
παρεμβάσεις τουλάχιστον το πρώτο χρονικό     

διάστημα. Το πεύκο αμέσως μετά τη φωτιά εφόσον είναι αρκετά ώριμο έχει τη δυνατότητα              
να αναγεννηθεί. Ώρες μόνο μετά την πυρκαγιά τα κουκουνάρια που έχουν σκάσει αφήνουν             
σπόρους που θα δημιουργήσουν τα νέα πεύκα. Όμως κανονικά θα έπρεπε το νέο δάσος να               
αραιωθεί, καθώς τα νεαρά δέντρα φυτρώνουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο δημιουργώντας             
πολύ εύφλεκτες συνθήκες. Αποφεύγουμε το πλατάνι επειδή προσβάλλεται από μια ασθένεια           
και μπορεί να καταστραφεί εύκολα και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται εύκολα,τα ξενικά             
φυτά, όπως ευκάλυπτους, ακακίες, αείλανθους προς τη δική μας χλωρίδα. Για το δάσος             
πρέπει να αποφευχθούν είδη, τα οποία μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να              
χρησιμοποιηθούν από κάποιους για να αποδείξουν δικαιώματα κυριότητας, όπως οι ελιές, οι            
αγριελιές, οι αμυγδαλιές, οι συκιές ή οι μουριές. Όσον αφορά τη θαμνώδη βλάστηση,             
μπορούν επίσης να φυτευτούν πουρνάρι, χρυσόξυλο, σχίνο, κουμαριά, γλιστροκουμαριά,         
πιξάρι, ρείκια, πυράκανθος, λιγούστρο και στις υγρότερες θέσεις, πικροδάφνη, λυγαριά,          
μυρτιά και σπάρτα για σταθεροποίηση του εδάφους. 
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7.Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται μία πυρκαγιά; 
 

 
Μία πυρκαγιά εξαπλώνεται γρήγορα με ταχύτητα ανέμου μέχρι και 80 χλμ/ώρα. Οι            
πυρκαγιές μπορούν να εξαπλωθούν πολύ γρήγορα, αλλά επιπλέον 10 βαθμοί κλίσης του            
εδάφους είναι αρκετοί για να διπλασιάσουν την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται μια             
πυρκαγιά. Σε ορισμένα σημεία όπως σε ένα φαράγγι, η κλίση είναι τριπλάσια από αυτή. Οι               
πυρκαγιές μπορούν να ταξιδέψουν γρήγορα: έως 10χλμ. ανά ώρα σε δάση και έως 23 χλμ.               
ανά ώρα σε λιβάδια. 

 
                    Για κάθε 10 βαθμούς κλίσης εδάφους διπλασιάζεται η ταχύτητα της φωτιάς 
 
 
Αν έχετε κλίση προς τα πάνω στο έδαφός σας, οι φλόγες μπορούν να ταξιδέψουν ακόμα πιο                
γρήγορα, 10 βαθμοί κλίσης θα διπλασιάζουν την ταχύτητα της φωτιάς. Αυτός είναι ο λόγος              
για τον οποίο, αν η φωτιά ξεκινήσει κοντά στο βάθος ενός φαραγγιού έχει μόνο ένα μικρό                
χρονικό διάστημα προτού εξαπλωθεί και κατακλύσει όλη την κοιλάδα. Ποιες είναι οι            
διαδικασίες που ελέγχουν τη δύναμη και την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς; Ορισμένες πτυχές,            
όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, τείνουν να θέτουν μακροπρόθεσμη τάση για πυρκαγιά,           
ενώ άλλα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα καθορίζουν τις τοπικές συνθήκες, ως άμεση αιτία           
πυρκαγιάς. Η σημασία της θερμοκρασίας σε παγκόσμια κλίμακα αποδεικνύεται από μελέτες           
που υποδηλώνουν ότι οι εστίες πυρκαγιάς έχουν συστηματικά αυξηθεί από το τελευταίο            
παγετώδες μέγιστο, 21.000 χρόνια πριν, όταν οι μέσες θερμοκρασίες ήταν αρκετούς           
βαθμούς ψυχρότερες. 
 
 

8.Πως να αποφύγεις μία τραγωδία; 
 

Σε ένα δάσος δεν έπρεπε να      
υπάρχουν οικισμοί. Ηταν θέμα    
χρόνου για όσους γνώριζαν. Η     
τραγωδία του 2018 στην Ανατολική     
Αττική ενδεχομένως να καταγραφεί    
ως η μεγαλύτερη των τελευταίων     
δεκαετιών που προκλήθηκε από    
δασική πυρκαγιά. Δυστυχώς τα    
μεγέθη ξεπέρασαν αυτά της    
πυρκαγιάς του 2007 στην Ηλεία, άν      
και ήταν 100 φορές μικρότερη.     
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ το κρίσιμο      
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Πως να επιβιώσετε από μία πυρκαγιά;                                                                                                                                            Γεωδίφης 

 

 

δίωρο της επέκτασης της φωτιάς κάτω από την Λεωφόρο Μαραθώνος προς την ακτογραμμή             
απλά κυριάρχησε το απόλυτο χάος. Όλα εκδηλώθηκαν πολύ γρήγορα. Χωρίς σχέδιο           
έκτακτης ανάγκης, χωρίς τοπικά στελέχη που γνωρίζουν το ανάγλυφο και τις τοπικές            
ιδιαιτερότητες, χωρίς χώρους συγκέντρωσης ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση         
ανάγκης, οι πολίτες στο Μάτι αφέθηκαν στην τύχη τους. Υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών οι             
οποίες περιγράφουν την διάσωση τους η οποία εξαρτήθηκε αποκλειστικά από την τύχη.            
Βρέθηκαν μπροστά σε έναν κάτοικο ο οποίος έτυχε να γνωρίζει τα κατατόπια και ο οποίος               
τους οδήγησε με ασφάλεια στη θάλασσα. Άλλοι, ξένοι που δεν γνώριζαν την διαδρομή             
έχασαν την ζωή τους. Καμία οργάνωση, έστω της ύστατης ώρας. Πολίτες και τουρίστες             
έτρεχαν για να σωθούν για να καταλήξουν τελικά στην παγίδα που είχε στήσει το πύρινο               
μέτωπο. Κανείς δεν ήξερε που να πάει με ασφάλεια. Οι καιρικές συνθήκες λειτούργησαν             
καταλυτικά. Ο άνεμος ήταν ισχυρότατος. Η πυκνότητα του πευκώνα στο Μάτι λειτούργησε            
ενισχυτικά ως προς την ένταση της φλόγας. Σίγουρα η πυρκαγιά της Κινέτας ανάγκασε τις              
αρχές να προβούν σε διασπορά δυνάμεων. Η ισχύς του ανέμου στον Νότιο Ευβοϊκό καθώς              
και η θαλασσοταραχή δεν επέτρεψε στα πτητικά μέσα τον άμεσο ανεφοδιασμό σε νερό. Όλα              
τα παραπάνω ισχύουν. Στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, έχει τύχει πολλές φορές στο             
παρελθόν να υπάρξουν πολλές πυρκαγιές ταυτόχρονα. Όμως, έπρεπε να υπάρχει από την            
Πολιτική Προστασία [Δήμου, Περιφέρειας] σχεδιασμός αντιμετώπισης καταστάσεων       
έκτακτης ανάγκης. Σχέδια που έχουν μελετηθεί και εφαρμοστεί τουλάχιστον επί χάρτου           

ώστε σε τέτοιες καταστάσεις να     
υπάρχει η μικρότερη δυνατή    
απώλεια ανθρώπινης ζωής.   
Όταν χτίσεις έναν οικισμό    
κοντά στη θάλασσα, πάνω σε     
ρήγμα, ή σε δάσος είναι     
αναπόφευκτο κάποια στιγμή θα    
σπάσει το ρήγμα και θα δώσει      
έναν σεισμό, υπό προϋποθέσεις    
μπορεί να συμβεί τσουνάμι που     
θα καταστρέψει το σπίτι σου ή      
μία ξαφνική φωτιά θα κάψει     
τον χώρο σου και θα βρεθείς      
αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες   
καταστάσεις. Δυστυχώς, η   
ιστορία του 2007 [Ζαχάρω,    
Ηλείας] επαναλήφθηκε άλλη   

μια φορά. Απροετοίμαστοι φορείς και κάτοικοι βρέθηκαν απέναντι σε μια πυρκαγιά πολύ            
καλά προετοιμασμένη.  
Η δασική πυρκαγιά είναι φυσική καταστροφή ακόμη και άν οφείλεται σε ανθρωπογενή            
αίτια. Όταν ζεις ή βρίσκεσαι σε δάσος και δεις την φωτιά να έρχεται τότε δεν μπορείς να                 
κάνεις τίποτα, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Οι απώλειες θα μπορούσαν να             
ελαχιστοποιηθούν εάν οι κάτοικοι είχαν πάρει κάποια μέτρα ασφαλείας, από πριν για να             
προστατεύσουν πρώτα τους εαυτούς τους, μετά τα σπίτια τους με κάποιες αποτελεσματικές            
δράσεις -βασισμένες αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική πραγματικότητα και όχι σε           
σχέδια που δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν. Η γεωλογία του εδάφους, η            
γεωμορφολογία, η καυστική ύλη, η αυθαίρετη δόμηση, η απουσία δρόμων διαφυγής και            
συγκέντρωσης, το είδος του δάσους και της βλάστησης ήταν από πριν γνωστά στους             
αρμόδιους φορείς. Από την εξίσωση απουσιάζε μόνο η κατεύθυνση του ισχυρού ανέμου. 
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Πως να επιβιώσετε από μία πυρκαγιά;                                                                                                                                            Γεωδίφης 

 

 

9.Ποιός αποφασίζει την εκκένωση; 
 

 

Η νομοθεσία της χώρας μας ορίζει ότι η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη              
απομάκρυνση των πολιτών είναι ευθύνη του δήμου, κι εφόσον εμπλέκονται περισσότεροι           
από έναν δήμο η Περιφέρεια. Όμως η εγκύκλιος για εκκένωση οικισμών για τη διαχείριση              
δασικών πυρκαγιών αν και λεπτομερής, χαρακτηρίζεται από ένα τεράστιο κενό: είναι τόσο            
κατακερματισμένες οι αρμοδιότητες που η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων παραλείπεται.           
Πρακτικά δεν προβλέπεται λήψη αποφάσεων, μόνο εισηγήσεων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία          
είναι η μόνη αρμόδια για να κάνει εισήγηση και όχι να δώσει εντολή για εκκένωση οικισμού.                
Από εκεί και πέρα όλα είναι αρμοδιότητα του δημάρχου: Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την              
εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης [σε ασφαλή χώρο], στον οποίον οφείλουν           
να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται [ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ,            
υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας], ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές            
τους. Επιπλέον, εκτιμά τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα              
δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που             
διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους [παραθεριστές, κλπ].Εκτιμά           
τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να              
απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης              
της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση           
πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος.             
Εξασφαλίζει τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών [σημεία συγκέντρωσης] για την εν            
συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. 
 

 
Χάρτης που απεικονίζει τις προεπιλεγμένες ζώνες εκκένωσης για την περιοχή πυροπροστασίας του            
Montecito. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι καθορισμένες οδοί εκκένωσης υπόκεινται σε            
συνθήκες και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση έκτακτης            
ανάγκης. Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι να μάθουν κάθε πιθανή διαδρομή εξόδου από την τοποθεσία              
τους. 
 
Το 2018 στην Κινέτα, η εκκένωση δούλεψε και σώθηκαν ζωές. Ωστόσο, στο Μάτι δεν υπήρξε               
καμία εντολή από καμία υπηρεσία. Κάποιες φορές ο χρόνος αντίδρασης δεν είναι αρκετός             
και οι αρμόδιοι για διάφορους λόγους καθυστερούν να ανταποκριθούν. Τότε τι κάνεις;            
Πρέπει να επιβιώσεις, ακολουθώντας έναν οδηγό αυτοάμυνας και επιβίωσης. Ανα πάσα           
στιγμή οφείλεις να γνωρίζεις τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 
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Πως να επιβιώσετε από μία πυρκαγιά;                                                                                                                                            Γεωδίφης 

 

 

10.Τοπικές συνθήκες είναι σημαντικές; 
 

 

Οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ πυρκαγιάς, γεωλογίας και κλίματος είναι μία από τις            
πιο ενδιαφέρουσες και προκλητικές πτυχές της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο            
μεταβάλλεται η φωτιά σε μία τοποθεσία. Ο τοπικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός στις             
πυρκαγιές. Ιδιαίτερα η γεωμορφολογία της περιοχής όπου εκδηλώνεται η πυρκαγιά, η           
τοπική βλάστηση σε συνδυασμό με την κατεύθυνση του ισχυρού ανέμου. Μία πυρκαγιά            
εξαπλώνεται γρήγορα με βάση την ταχύτητα ανέμου ο οποίος μπορεί να πάρει τη μορφή              
αεροκαταρράκτη και ως τέτοιος να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Η μεταφορά ορμής από            
τις ανώτερες προς τις κατώτερες ατμοσφαιρικές στάθμες στην υπήνεμη πλευρά των           
οροσειρών είναι η κύρια αιτία να ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι. Επίσης άν το έδαφος έχει               
μεγάλη κλίση όπως π.χ στο Ασφενδιού Κω, οι φλόγες μπορούν να ταξιδέψουν ακόμα πιο              
γρήγορα, να βρουν στην πορεία υλικό που θα τις επανατροφοδοτεί και τότε η ταχύτητα της               
φωτιάς θα φτάσει στο σπίτι σου, σε ελάχιστο χρόνο. Αν υποθέσουμε ότι θα κινηθεί με 30                
χλμ/ώρα, η φωτιά σε 6 λεπτά θα είναι στο Ασφενδιού και σε 11 λεπτά στις παρυφές του                 
Ζιπαριού. Ο χρόνος δηλαδή που έχεις στη διάθεση σου είναι ελάχιστος για να αντιδράσεις.              
Ούτε η πολιτική προστασία ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να σε σώσει.Γι αυτό το σενάριο είναι               
καλύτερα να έχεις σχεδιάσει από πριν την διαδρομή μαζί με τους αρμόδιους τοπικούς             
φορείς.  
 

 

Ενα υποθετικό σενάριο, σε περίπτωση που μία φωτιά ξεσπάσει στο Δίκαιο; 
 
Αν οι αρμόδιοι έχουν «σοβαρότερα» θέματα να ασχοληθούν και αφεθείς στη τύχη σου, τότε              
το μόνο σου όπλο, απέναντι στην πύρινη λαίλαπα που σε πλησιάζει, είναι tendenko. Δηλαδή              
δεν περιμένεις από κανένα τίποτα. Ενεργείς μόνος όταν δεις μια μακρινή φωτιά ή μυρίσεις              
καμμένο υλικό και όταν επικρατεί ισχυρός άνεμος στην περιοχή. Φεύγεις αμέσως από το             
σπίτι και κινείσαι σε χαμηλότερο υψόμετρο ακολουθώντας διαδρομή με λιγότερη βλάστηση,           
αποφεύγεις τα φαράγγια, μέχρι να φτάσεις σε μία ασφαλή περιοχή. 
 

 
11.Tendenko 

 

 

«Ποτέ δεν λάβαμε εντολή εκκένωσης των οικισμών. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, δεν            
επικοινώνησε κανένας μαζί μου. Μην προσπαθούν κάποιοι να μεταθέσουν ευθύνες, υπήρξε           
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Πως να επιβιώσετε από μία πυρκαγιά;                                                                                                                                            Γεωδίφης 

 

 

υποτίμηση της φωτιάς. Η φωτιά έφτασε σε μισή ώρα στη θάλασσα. Μην προσπαθούν             
κάποιοι να μεταθέσουν ευθύνες»,δήλωσε στα ΜΜΕ, ο Δήμαρχος Ραφήνας σχετικά με την            
φονική πυρκαγιά του 2018 [Μάτι, Λιμανάκι]. Η πυρκαγιά είναι όπως το τσουνάμι, εάν             
σκάσει και βρίσκεσαι ή ζεις σε δάσος έχεις ελάχιστο χρόνο στη διάθεση σου. Η φωτιά               
ακολουθεί τον καπνό. Όταν βλέπεις την φωτιά στο απέναντι βουνό και ο καπνός έρχεται              
κατα σένα είναι βασική αρχή οτι η φωτιά θα ακολουθήσει την ίδια πορεία. Μόλις η φωτιά                
μπει σε χαράδρα με πεύκα και ξερά χόρτα τότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα.Το              
θερμικό που δημιουργείται μπορεί να φτάσει έως και τους 800 βαθμούς Κελσίου.Όλα            
λιώνουν όταν φτάσει κοντά σου. Αν δεν φύγεις θα πέσεις λιπόθυμος από τον πυκνό καπνό               
και μετά σε αναίσθητη κατάσταση θα καείς. Στην Ιαπωνία, το πιο σοβαρό όπλο στην              
αντιμετώπιση των τσουνάμι λέγεται Τendenko [σημαίνει το τσουνάμι, είναι μια δική σου            
υπόθεση]. Ολοι το διδάσκονται-συμπεριλαμβανομένων των γονιών και των παιδιών- θα          
πρέπει να τρέξουν για τη ζωή τους ξεχωριστά, και να μη στηρίζονται σε άλλα πρόσωπα. Αν                
και ακούγεται πολύ ψυχρό, αυτό περιλαμβάνει την ελπίδα ότι τα μέλη μιας οικογένειας             
μπορούν να αποφύγουν να πεθάνουν μαζί, με αποτέλεσμα να μπει τέλος σε μία ολόκληρη              
οικογένεια. Πολλοί από εκείνους που έχασαν τη ζωή τους περίμεναν να φύγουν με             
ολόκληρες τις οικογένειες τους, καθυστέρησαν την διαφυγή για να φορτώσουν τα           
υπάρχοντα στα αυτοκίνητά τους, επέστρεψαν στα σπίτια τους για να συλλέξουν πολύτιμα            
αντικείμενα ή σταμάτησαν για να προειδοποιήσουν τους άλλους, ώστε να διαφύγουν μαζί.            
Εδώ, το μάθημα «tendenko» πότε δεν εφαρμόστηκε. 
 

 
Το Μάτι Αττικής και οι γύρω περιοχές. Τα εδάφη τους αναμένεται να δοκιμαστούν μετά από την                
πυρκαγιά του 2018, τουλάχιστον για μια τριετία σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία. 
 
 
Πολλοί άνθρωποι επέζησαν από ένα τσουνάμι επειδή απομακρύνθηκαν γρήγορα φορώντας          
μόνο τα ρούχα τους. Αντίθετα, εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους δεν μπόρεσαν να τρέξουν και                
περίμεναν έως ότου όλα τα μέλη της οικογένειας ήταν μαζί, και δίστασαν να αφήσουν την               
οικογένεια και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από μόνοι τους, ή σταμάτησαν να            
προειδοποιήσουν τους γείτονες. Ακούγεται σκληρό, όμως αυτά λέει η εμπειρία των Ιαπώνων            
όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις μόνος σου μία φυσική ακραία κατάσταση.  
Στην χώρα μας αρκετοί οικισμοί βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάση. Εάν δεν υπάρχει κάποιο               
σχέδιο από αρμόδιο φορέα τότε το tendenko αποτελεί μία λύση και πρέπει να το έχετε από                
πριν στο νου σας. Το tendenko θα μπορούσε να είναι η απάντηση απέναντι στο θερμικό               
κύμα που πλησιάζει και όταν ο χρόνος που έχετε στη διάθεση σας είναι ελάχιστος. Να               
θυμάστε πάντα ότι η μάχη με μία φυσική καταστροφή είναι άνιση και ανηλεής .  
 

 

 

 

9 



    ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ , 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 [ΝΑΣΑ]



Πως να επιβιώσετε από μία πυρκαγιά;                                                                                                                                            Γεωδίφης 

 

 

12.Οδηγός αυτοάμυνας και επιβίωσης από πυρκαγιά 
 

 
 

Οι πυρκαγιές είναι συχνές σε ξηρά, ζεστά κλίματα, αλλά μπορούν να συμβούν οπουδήποτε.             
Οι περισσότερες πυρκαγιές αρχίζουν μικρές, συχνά από ανθρώπινες αιτίες, αλλά          
εξαπλώνονται πολύ γρήγορα. Οι στάχτες και ο καπνός δημιουργούν χαμηλά στο έδαφος            
ρεύματα αέρος, πράγμα που σημαίνει ότι μια μεγάλη, ενεργή πυρκαγιά μπορεί να τα             
μεταφέρει μέχρι 1,6 χλμ. μπροστά από την πραγματική φωτιά. Εάν βρεθείτε αντιμέτωπος με             
την απειλή πυρκαγιάς, είναι σημαντικό να ξέρετε τι να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι εσείς               
και η οικογένειά σας θα παραμείνετε ασφαλείς.  
 
 
12.1.Τα πρώτα λεπτά 

 
Παραμείνετε ήρεμοι. Η κατάσταση είναι     
εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά ο πανικός θα      
εμποδίσει μόνο την ικανότητά σας να      
προσαρμοστείτε και να επιβιώσετε. Ισως ζεις ή       
βρεθείς σε σπίτι μέσα σε πευκόφυτο δάσος, σε        
ακαθάριστο οικόπεδο με στενούς δρόμους, με      
πολύ κόσμο και καμιά ψύχραιμη αντίδραση.      
Κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθείς αντιμέτωπος      
με άτακτη διαφυγή πολιτών χωρίς κανένα      
οργανωμένο σχέδιο με τραγικά αποτελέσματα.     
Με τον δυνατό αέρα την φωτιά την βλέπεις να         
είναι στα 1000 μέτρα και σε λίγα λεπτά είναι στα          
πόδια σου. Φεύγεις όταν ακόμα η φωτιά είναι        

μακριά. Βάζεις σε σένα και σε όποιον έχεις δικό σου μαζί βρεγμένη πετσέτα η μπλούζα στο                

πρόσωπο και φεύγεις. Πιάνεις πορεία προς ασφαλή τοποθεσία ή την θάλασσα. 

 

 
12.2.Προστατέψτε την αναπνοή σας 
 
Οι τεχνικές αναπνοής είναι ένας εξαιρετικός      
τρόπος για να διατηρήσετε την ηρεμία, εάν ο        
αέρας δεν περιέχει ήδη πολύ καπνό. Πάρτε μια        
βαθιά αναπνοή για 4 δευτερόλεπτα, στη      
συνέχεια εκπνεύστε αργά για 4 δευτερόλεπτα.      
Επαναλάβετε μέχρι να αισθανθείτε πιο ήρεμοι      
και σε έλεγχο, αλλά και πάλι, εάν ο αέρας         
περιέχει καπνό, δεν πρέπει να αναπνέετε      
βαθιά. Παραμείνετε σίγουροι για την     
ικανότητά σας να ξεφύγετε και να επιβιώσετε.       
Η ψυχική σας κατάσταση θα είναι ένας       
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σημαντικός παράγοντας για να κρατηθείτε ζωντανός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα            
που μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας. Ακόμα κι αν η φωτιά               
συνεχίζει να προχωράει, έχετε ακόμα την ευκαιρία να ξεφύγετε αν μπορείτε να            
αναπνεύσετε. Μόλις αρχίσετε να εισπνέετε καπνό και μονοξείδιο του άνθρακα, θα           
διακινδυνεύσετε να πεθάνετε. Μείνετε χαμηλά στο έδαφος. Καλύψτε τη μύτη και το στόμα             
σας με ένα υγρό πανί και κρατήστε το εκεί μέχρι να φτάσετε σε ασφαλέστερους χώρους. Εάν                
κάνετε πεζοπορία, θα πρέπει να έχετε νερό και κάποιο είδος υφάσματος μαζί σας. Ρίξτε νερό               
πάνω και χρησιμοποιήστε το σαν ένα αυτοσχέδιο «αναπνευστήρα» μέχρι να ξεφύγετε. 
 
12.3.Καθορίστε τρία στάδια δράσης 

 
Αν ο χρόνος και η πνευματική σας       
κατάσταση το επιτρέπουν, προσπαθήστε    
να καθορίσετε 3 διαφορετικά σχέδια     
διαφυγής. Στη συνέχεια, μπορείτε να     
αξιολογήσετε γρήγορα κάθε μία από τις      
επιλογές για να βρείτε την πιο κατάλληλη       
διαδρομή διαφυγής και εάν η κατάσταση      
αλλάξει, θα πρέπει να προσαρμόσετε τα      
σχέδιά σας. Πρέπει τότε να έχετε 2       
εναλλακτικά σενάρια. Θυμηθείτε ότι τα     
πιο επικίνδυνα μέρη που σχετίζονται με τη       
φωτιά είναι ανηφορικά από τις φλόγες και       
μία ανάσα από τη φωτιά. Προσπαθήστε      
να παραμείνετε στην άκρη της φωτιάς      

ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιήστε τον άνεμο ως οδηγό. Εάν ο άνεμος φυσάει πέρα από              
εσένα και προς τη φωτιά, τότε η φωτιά τρέχει στον άνεμο. Εάν ο άνεμος είναι πίσω από τη                  
φωτιά και φυσά προς το μέρος σας, τρέξτε κάθετα προς τη φωτιά, ώστε να διαφύγετε τόσο                
από τις πραγματικές φλόγες όσο και από την πορεία της. Θυμηθείτε ότι οι άνεμοι μπορούν               
να μεταφέρουν σπινθήρες και να ξεκινήσουν νέες μίνι φωτιές μέχρι ένα 1,6 χλμ. μπροστά              
από τις υπάρχουσες φλόγες. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να περιβάλλεται από φωτιά. 
 
12.4.Προσοχή στο εύφλεκτο 
έδαφος 
 
Το πεύκο είναι το πιο δύσκολο      
δέντρο, είναι ξηρό με ρετσίνι, και τα       
φλεγόμενα κουκουνάρια που σκάνε,    
με το έδαφος γεμάτο από     
πευκοβελόνες είναι ο πιο φυσικός     
εύφλεκτος συνδυασμός. Αν είναι    
δυνατόν, κατευθυνθείτε προς την    
πλησιέστερη, μεγαλύτερη περιοχή   
που είναι απίθανο να καεί. Λάβετε      
υπόψη σας ότι η φωτιά είναι      
πιθανώς ευρεία και σαρωτική και ότι      
χρειάζεται καύσιμο υλικό όπως    
δέντρα, ψηλό χορτάρι και    
χαμόκλαδα. Αναζητήστε κοντινές   
περιοχές που δεν περιέχουν δέντρα     
και χαμόκλαδα. Εάν παρεμβαίνει ένα     
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υδάτινο σώμα μεταξύ σας και της φωτιάς, επωφεληθείτε. Τα μέρη που έχουν ήδη καεί είναι               
μερικές φορές το ασφαλέστερο μέρος για να πάτε, αν δεν έχετε άλλες επιλογές. Ωστόσο,              
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή έχει σβήσει εντελώς πριν προχωρήσετε, καθώς οι             
παρατεταμένες πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα και προβλήματα αναπνοής. 
 
12.5.Αποφύγετε τις θέσεις υψηλής καύσης.  

 
Καθώς φύγετε από τη φωτιά, θα      
πρέπει να αποφύγετε μέρη που θα      
μπορούσαν να σας αφήσουν    
παγιδευμένους μόλις προχωρήσει η    
φωτιά. Αν είναι δυνατόν, αποφύγετε     
τις περιοχές με μεγάλη βλάστηση,     
καθώς σχεδόν σίγουρα θα καούν.     
Χαμηλές περιοχές, ιδίως προς την     
θάλασσα, θεωρούνται γενικά   
ασφαλέστερες, αν δεν υπάρχει    
μεγάλη βλάστηση. Μείνετε μακριά    
από τα φαράγγια, τις φυσικές     
«καμινάδες» και τις ράχες. Αυτές οι      
περιοχές αφήνουν πολύ λίγες    
επιλογές αν η φωτιά ξαφνικά     
εξαπλωθεί γύρω σας και ένα     

φαράγγι μπορεί να σας αφήσει παγιδευμένο και σε αδιέξοδο. Όταν φτάσεις σε σώμα νερού ή               

στη θάλασσα βγάζεις τα ρούχα σου για να πέσεις. 

 
 
12.6.Σε περίπτωση που παγιδευτείτε 
 
Εάν η φωτιά σας περιβάλλει ή εάν       
δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να      
κατευθυνθείτε, η ασφαλέστερη   
επιλογή σας μπορεί να είναι, να      
κατεβείτε σε μια περιοχή που δεν θα       
καεί. Ωστόσο, εάν είστε σε θέση να       
συνεχίσετε, να ξεφύγετε από την     
πυρκαγιά και να κατευθυνθείτε προς     
πιο ασφαλές μέρος, θα πρέπει να το       
κάνετε. Εάν είναι δυνατόν,    
καταφύγετε σε ένα κτίριο. Εάν είστε      
κοντά σε ένα σώμα νερού, όπως ένα       
ποτάμι ή μια λίμνη, αναζητήστε     
ασφάλεια στο νερό ή χρησιμοποιήστε     
το για να κρατήσετε κάποια     
απόσταση μεταξύ σας και της     
φωτιάς. Η φωτιά δεν θα κάψει πέρα       
από το νερό, εκτός αν είναι ένας στενός κολπίσκος με πολλά ξερά δέντρα. Αν βρίσκεστε               
κοντά σε δρόμο ή χαντάκι αλλά δεν μπορείτε να ακολουθήσετε το δρόμο προς την ασφάλεια               
λόγω του πλάτους της φωτιάς, μπορεί να νιώσετε ασφαλέστερα χρησιμοποιώντας το δρόμο            
ως φράγμα. Εάν δεν υπάρχουν κλαδιά, η φωτιά θα χρειαστεί χρόνο για να εξαπλωθεί σε όλο                
το δρόμο. Εάν παγιδευτείτε, ξαπλώστε με το πρόσωπο στο πάτωμα όσο μακριά μπορείτε να              
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φτάσετε, εάν υπάρχει μια τάφρος ή χαντάκι στην απομακρυσμένη πλευρά του δρόμου.Όταν            
κατεβείτε, προσπαθήστε να καλύψετε το σώμα σας με οτιδήποτε θα σας προστατεύσει από             
τη φωτιά. Τα υγρά ρούχα ή η υγρή κουβέρτα είναι χρήσιμα. Για ένα «τσίμπημα» που               
καλύπτει ακόμη και το πίσω μέρος του σώματός σας, το χώμα ή λάσπη μπορεί να σας                
βοηθήσει να κρυώσετε από την έντονη θερμότητα. Μείνετε κάτω μέχρι να περάσει η φωτιά.              
Στο Μάτι κάποιοι μπήκαν σε κτήματα με αμπέλια και σώθηκαν. Το αμπέλι πιάνει πιο              
δύσκολα φωτιά γιατί έχει υγρασία. 
 
12.7.Πώς να επιβιώσετε εάν έχετε παγιδευτεί σε ένα όχημα; 

 
Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε     
να μάθετε πως να επιβιώσετε από μία       
δασική πυρκαγιά αν είστε παγιδευμένοι     
μέσα στο όχημά σας. Αποφύγετε να      
εγκλωβιστείτε στο αυτοκίνητό σας. Αυτή     
είναι η ασφαλέστερη δυνατή ενέργεια,     
διότι ένα αυτοκίνητο δεν προσφέρει καμία      
προστασία από την ακτινοβολούμενη    
θερμότητα. Η παραμονή στο αυτοκίνητό     
σας κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς είναι       
ένα επικίνδυνο μέτρο, το οποίο μπορεί να       
χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση    
έκτακτης ανάγκης, εάν δεν έχετε     
απολύτως καμία άλλη εναλλακτική λύση.     
Ενώ μπορεί να είναι ασφαλέστερο από το       
να προσπαθήσετε να τρέξετε από τη φωτιά       

με τα πόδια, ο βαθμός έντασης πυρκαγιάς θα επηρεάσει τις πιθανότητες επιβίωσής σας - εάν               
πρόκειται για πυρκαγιά χόρτου, ίσως να είστε εντάξει, αλλά αν είναι έντονη, οι πιθανότητές              
σας επιβίωσης είναι ελάχιστες. Ο Kevin Tolhurst, ένας ειδικός της συμπεριφοράς κατά της             
φωτιάς από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, προειδοποιεί ότι ένα αυτοκίνητο είναι ένα            
πολύ κακό μέρος για να είστε μέσα σε μια έντονη φωτιά επειδή ο μικρός όγκος θερμαίνεται                
πολύ γρήγορα. Συνεπώς συνιστάται:Εάν έχετε χρόνο να φύγετε από μια φωτιά [από το σπίτι              
σας, τον τόπο εργασίας, κλπ.], χρησιμοποιήστε το χρόνο για να είστε μπροστά από τη φωτιά               
κατά την οδήγηση. Πάρτε την απόφαση να μείνετε ή να φύγετε πολύ νωρίτερα.Εάν μπορείτε              
να καταφύγετε στο σπίτι σας ή σε ένα κτίριο, προτιμάτε να το κάνετε από τη διαμονή σας                 
στο αυτοκίνητό σας. 
 
12.8.Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αναπνεύσετε στο αυτοκίνητο 
 
Αν δεν βρίσκεστε στο δικό σας όχημα και οι         
επιλογές που έχετε είναι να κινηθείτε με τα        
πόδια ή με το όχημα, επιλέξτε το όχημα. Είναι         
ακόμα εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά θα σας δώσει       
καλύτερες πιθανότητες να επιβιώσετε από το να       
περπατάτε. Εάν δεν έχετε δικό σας όχημα αλλά        
βρείτε ένα εγκαταλελειμμένο όχημα καθώς     
απομακρύνεστε από τη φωτιά, μπείτε στο      
όχημα. Αν χρειαστεί να σπάσετε ένα παράθυρο       
για να εισέλθετε στο όχημα, σπάστε ένα πίσω        
παράθυρο έτσι ώστε τα μπροστινά παράθυρα να       
παραμείνουν κλειστά. Αυτό είναι σημαντικό,     
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καθώς θα βοηθήσει να κρατήσει τον καπνό έξω από το όχημα. Μην χρησιμοποιήσετε ένα              
αυτοκίνητο που κάποιος είναι πιθανό να χρειάζεται. Δεν πρέπει ποτέ να πάρετε τα μέσα              
κάποιου άλλου για να ξεφύγετε από τη φωτιά. Αυτή η μέθοδος είναι πραγματικά             
εφαρμόσιμη μόνο αν βρείτε ένα αυτοκίνητο που κάποιος σαφώς άφησε πίσω για να φύγει με               
τα πόδια. Μόλις βρεθείτε σε ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο              
είναι ασφαλές από τον καπνό που σας περιβάλλει. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι διαφορετικά θα              
διακινδυνεύσετε από το μονοξείδιο του άνθρακα. Κλείστε τα ανοίγματα εξαερισμού.  
 
12.9.Οδηγήστε αν μπορείτε 

 
Εάν το όχημα είναι σε θέση να το οδηγήσετε,         
τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αλλά      
είναι σημαντικό να οδηγείτε με ασφάλεια,      
ώστε να μπορείτε να δείτε το περιβάλλον σας        
και έτσι ώστε οποιοσδήποτε άλλος στο δρόμο       
να μπορεί να σας δει. Οδηγήστε αργά και        
κρατήστε τους προβολείς σας αναμμένους.     
Προσέξτε για άλλα οχήματα και πεζούς. Μην       
οδηγείτε με πυκνό καπνό. Εάν ο καπνός είναι        
πάρα πολύ παχύς για να δείτε πού       
κατευθύνεστε, ίσως είναι πιο ασφαλές να      
σταθμεύσετε και να περιμένετε. Εάν πρέπει      
να σταματήσετε το όχημα, παρκάρετε όσο το       
δυνατόν πιο μακριά από τα δέντρα και την        
πυκνή βλάστηση.  

 
12.10.Παραμένω στο όχημα; 
 
Σε ξένους οδηγούς αναφέρεται    
ότι αν ο καπνός είναι πολύ      
παχύς για να δείτε το δρόμο ή       
εάν δεν μπορείτε να οδηγήσετε     
το αυτοκίνητο για οποιονδήποτε    
λόγο, θα πρέπει να παραμείνετε     
στο όχημα. Θα είναι πιο πιθανό      
να τραυματιστείτε ή να    
σκοτωθείτε αφήνοντας το όχημα    
από ότι θα κάνατε εάν     
παραμείνετε στο εσωτερικό.   
Επίσης αναφέρουν ότι τα    
οχήματα με μεταλλικές   
δεξαμενές καυσίμου σπάνια   
εκρήγνυνται και ότι είστε πολύ     
πιο ασφαλείς στο αυτοκίνητο    
εάν κλείσετε τα παράθυρα και     
διατηρήσετε τα ανοίγματα αερισμού κλειστά. Επιπλέον προτείνουν να πέσετε στο πάτωμα           
του οχήματος και να καλύψετε τον εαυτό σας με μια κουβέρτα ή παλτό, αν είναι δυνατόν.                
Ωστόσο, στο Μάτι αναφέρθηκαν εκρήξεις από αυτοκίνητα. Επομένως, δεν είναι πάντα η            
καλύτερη ή ιδανικότερη λύση να παραμείνετε σε όχημα. Επίσης εκρήξεις από τα καύσιμα ή              
ευφλεκτα υλικά των καμένων αυτοκινήτων μπορούν να χειροτερέψουν την κατάσταση. 
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12.11.Ξέρετε τι να περιμένετε 
 
Είτε είστε σε θέση να οδηγήσετε είτε       
είστε αναγκασμένοι να σταματήσετε    
μέσα σε ένα όχημα, είναι σημαντικό να       
γνωρίζετε τι να περιμένετε ώστε να μην       
πανικοβληθείτε. Απλά θυμηθείτε ότι,    
ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, αν η       
φωτιά περιβάλλει το αυτοκίνητο, δεν     
πρέπει να αφήσετε το όχημα. Η      
θερμοκρασία στο εσωτερικό του    
οχήματος θα αυξηθεί σημαντικά. Μην     
ανησυχείτε-είναι ακόμα ασφαλέστερο   
μέσα στο όχημα από τον εξωτερικό χώρο.       
Τα ρεύματα αέρα χαμηλά στο έδαφος      
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο     

αυτοκίνητο. Κάποιος καπνός και ακόμη και σπινθήρες μπορεί να εισέλθουν στο όχημα. Μην             
ανησυχείτε. Απλά παραμείνετε χαμηλά στο πάτωμα του οχήματος και συνεχίστε να           
αναπνέετε μέσα από ένα υγρό πανί για να προστατέψετε τους αεραγωγούς σας. 
 
12.12.Καταφύγιο σε ένα κτίριο; 
 
Πάρτε τις προφυλάξεις που μπορείτε. Εάν η φωτιά πλησιάσει γρήγορα, μπορεί να μην έχετε              
αρκετό χρόνο στη διάθεση σας να λάβετε τις προφυλάξεις για να προστατεύσετε τη             
κατασκευή. Ωστόσο, αν το επιτρέπει ο χρόνος, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να             
κάνετε για να κρατήσετε το κτίριο όσο το δυνατόν ασφαλέστερο. Κλείστε όλες τις γραμμές              
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου  
του υγραερίου, του φυσικού    
αερίου και του πετρελαίου.    
Μετακινήστε τις κουρτίνες και τα     
έπιπλα που καλύπτονται με    
υφάσματα μακριά από τα    
παράθυρα και τις συρόμενες    
πόρτες. Αν το γυαλί σπάσει, δεν      
θέλετε τίποτα εύφλεκτο κοντά στο     
παράθυρο/την πόρτα. Αφαιρέστε   
όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα από     
την αυλή, ειδικά φιάλες αερίου και      
τα δοχεία καυσίμων, και να τα      
πετάξετε όσο πιο μακριά γίνεται     
από το κτίριο και τα κοντινά      
κτίρια. Θα πρέπει επίσης να     
μεταφέρετε οποιεσδήποτε στοίβες   
καυσόξυλων όσο το δυνατόν πιο     
μακριά από το κτίριο. Εάν το      
επιτρέπει ο χρόνος, κόβετε το χορτάρι και τη βλάστηση όσο το δυνατόν χαμηλότερα στο              
έδαφος. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του εύφλεκτου υλικού που θα επέτρεπε στη φωτιά να               
φτάσει σε εσάς ή την πηγή καυσίμου.  
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12.13.Προσπαθήστε να βρέξετε 
την περιοχή 
 
Εάν το κτίριο διαθέτει εύκαμπτους     
σωλήνες και τρεχούμενο νερό,    
χρησιμοποιήστε το νερό για να     
δημιουργήσετε μια ασφαλέστερη   
δομή. Θυμηθείτε ότι το νερό μπορεί να       
μην σταματήσει απαραιτήτως μια    
πυρκαγιά, αλλά θα την επιβραδύνει.     
Χρησιμοποιήστε εύκαμπτους σωλήνες   
ή ψεκαστήρες για να στεγνώσετε την      
οροφή του κτιρίου, τους τοίχους και το       
έδαφος που βρίσκεται ακριβώς δίπλα     
στο κτίριο.  

 
12.14.Μένω μέσα;  
 
Εάν παγιδευτείτε στο σπίτι σας είτε σε       
ένα καταφύγιο, σε ένα κτίριο που      
συναντάτε, μείνετε μέσα. Αν η φωτιά      
περιβάλλει το κτίριο, είναι πιθανότερο να      
επιβιώσετε αν είστε μέσα.Κλείστε όλες τις      
πόρτες, τα παράθυρα και τα ανοίγματα      
στο κτίριο, για να αποφύγετε το χτύπημα       
της εσωτερικής φωτιάς. Μην κλειδώνετε     
τις πόρτες στο κτίριο. Εάν τα πράγματα       
πάνε για το χειρότερο και πρέπει να       
ξεφύγετε ή αν οι πυροσβέστες βρουν το       
κτίριο, θα θελήσετε να βεβαιωθείτε ότι οι       
πόρτες δεν είναι κλειδωμένες. Μείνετε μακριά από τους εξωτερικούς τοίχους. Εάν το κτίριο             
είναι αρκετά μεγάλο, προσπαθήστε να φτάσετε στη μέση της κατασκευής, όπως ένα            
κεντρικά τοποθετημένο δωμάτιο, ώστε να είστε όσο το δυνατόν πιο μακριά από το             
εξωτερικό. Εάν είστε με άλλους ανθρώπους, μείνετε μαζί.  

 
12.15. Τι προτείνουν οι πυροσβέστες; 
 
Αν δεν υπάρχει που να πας, αναζήτησε χώρους με τσιμέντο, πυλωτές σπιτιών, πλατείες             
γήπεδα μπάσκετ κλπ. Αν δεν προλάβεις και πάλι και σε πιάσει η φωτιά μέσα σε δασική                
έκταση ή χωράφι με χαμηλή βλάστηση, κάνεις το για πολλούς αδιανόητο.Τρέχεις αντίθετα            
δηλαδή μπαίνεις μέσα στα καμένα. Μπορεί να κάψεις τα πόδια σου αλλά μπορεί να σωθείς.               
Τρέχοντας ψάχνεις πάλι τσιμέντο, ή δρόμο. Ποτέ δεν τρέχεις για να σε κυνηγήσει η φωτιά.               
Είναι δεδομένο θα σε φτάσει και θα σε κάψει. Αν έχεις τσάπα ένα εργαλείο ή ένα ξύλο,                 
σκάβεις στο χώμα ένα λάκκο και μπαίνεις μέσα με το πρόσωπο προς το χώμα. Υπάρχει               
οξυγόνο από το πορώδες του εδάφους. Η φλόγα θα περάσει γύρω γύρω. Τελευταία και πιο               
ριψοκίνδυνη μέθοδος, το Αντιπύρ! Πάντα σε χαμηλή βλάστηση-Η φωτιά έρχεται, βάζεις           
φωτιά μπροστά σου μόνος σου και με την φορά του αέρα, μένει κενό για να μπορέσεις να                 
περάσεις και να επιβιώσεις με την ερχόμενη φωτιά να πέφτει σε καμένο χώρο. 
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13.Μέτρα προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές 
 
Σχέδιο δράσεων από την Γενική  Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  του Υπουργείου 
Εσωτερικών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. 
 

 
 
 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 
 
 
Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο 
 
Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες. 
Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το              
καλοκαίρι. 
Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά [(π.χ. ηλεκτροκολλήσεις,         
χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες]. 
Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα. 
Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 
Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. 
 
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος 
 
Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον            
10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά. 
Κλαδέψτε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή                
τους. 
Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους. 
Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα              
μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το            
σπίτι. 
Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δέντρου να απέχουν             
τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία            
απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση            
τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που           
επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις            
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού. 
Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις          
μπαλκονόπορτες. 
Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από              
άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες. 
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. 
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Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. 
Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι. 
Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους. 
Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να            
προστατεύσετε. 
Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα             
και ένα σωλήνα νερού. 
 
Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά 
 
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία [τηλέφωνο 199] και δώστε σαφείς          
πληροφορίες για: 
-   την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, 
-   την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 
-   το είδος της βλάστησης που καίγεται. 
 
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας 
 
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. 
Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και             
προφυλαγμένους χώρους. 
Κλείστε όλες τις διόδους [καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.] έτσι ώστε να μην διεισδύσουν             
οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. 
Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι. 
Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. 
Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου. 
Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της            
πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη. 
Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του             
σπιτιού. 
Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να               
γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς. 
 
Μόλις περάσει η πυρκαγιά 
 
Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν. 
Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους             
εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. 
 
Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας 
 
Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. 
Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο            
από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε              
καπνούς και φλόγες. 
Αν παραμείνετε στο σπίτι: 
-  Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα. 
-  Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός. 
-  Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. 
- Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα             
και τις εξωτερικές πόρτες. 
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-  Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. 
-  Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό. 
-  Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. 
- Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής             
ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι. 
 
Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις             
διαδρομές που θα σας δοθούν. 
 

 
Περισσότερα, 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media/teliko_monofyllo_14x21cm_dasikes.pdf 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media/gia_isoselida_2017_new.pdf 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media/teliko_esoteriko_2017_greece.pdf 
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14.Μαθήματα από την διεθνή εμπειρία 
 

Μία επικίνδυνη εξίσωση που πρέπει πάντα να έχουμε στο νού μας είναι ότι - ξηρότητα ή                
ξηρασία + βλάστηση + θερμότερες θερμοκρασίες + άνεμος = πυρκαγιά. 
 

 
Οι τρόποι με τους οποίους η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας 

 
Ο απολογισμός μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι τραγικός και καταστροφικός: άνθρωποι θα            
χάσουν τη ζωή τους, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις θα καταστραφούν. Για την πυρκαγιά             
γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για «αν» θα κάψει, αλλά για το τι μπορούμε να κάνουμε για να                 
προετοιμαστούμε καλύτερα. Στις ΗΠΑ προσπαθούν να διαχειριστούν καλύτερα τις         
πυρκαγιές με επιστημονικούς φορείς που όχι μόνο υποστηρίζουν τις άμεσες ανάγκες των            
διαχειριστών κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, αλλά καθορίζουν τους καλύτερους τρόπους          
διαχείρισης των εδαφών για τη μείωση των κινδύνων πυρκαγιάς. Η δασική επιστημονική            
κοινότητα, η δασοπυρόσβεση και η προστασία των δασών «ανήκουν» στην παντοδύναμη           
Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία [USGS] που διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους και τις           
φυσικές καταστροφές. Για τους αμερικανούς το «γεω» είναι πολύ σημαντικό: χωρίς «γεω»            
δεν δύναται να υπάρξει «βιο». Η επιστήμη της πυρκαγιάς είναι ζωτικής σημασίας για την              
κατανόηση των πολύπλοκων και μεταβαλλόμενων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι         
κοινότητες και οι διαχειριστές γης. Το USGS βρίσκει τους τρόπους αντιμετώπισης του            
αυξανόμενου κινδύνου πυρκαγιάς για τη διάσωση ζωών, περιουσιών, άγριων περιοχών,          
εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και χρήματα. 
 
14.1.Εγκαιρα, ακριβή δεδομένα και χάρτες για το μετριασμό των επιπτώσεων της           
πυρκαγιάς; 
 
(A) Αριθμός ημερών ετησίως με     
επικίνδυνο κίνδυνο πυρκαγιάς (Β)    
προβλεπόμενες μεταβολές στον αριθμό    
ημερών ετησίως με ακραίο κίνδυνο     
πυρκαγιάς μεταξύ του μέλλοντος και του      
παρόντος κλίματος στη Μεσσηνία. 
 
Ερευνητές με εμπειρία σε σύνθετα     
ζητήματα γύρω από τις πυρκαγιές,     
είναι σε θέση να διαχειριστούν τη      
μείωση του κινδύνου πυρκαγιών σε     
αστικές και άγριες περιοχές. Οι     
οργανισμοί διαχείρισης και οι    
αρμόδιοι υπάλληλοι χρειάζονται   
σωστή πληροφόρηση σχετικά με τις     
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επιπτώσεις μεγάλων δασικών πυρκαγιών για την αποτελεσματική πολιτική και τη λήψη           
διαχειριστικών αποφάσεων. Στην Αμερική το εθνικό πακέτο δεδομένων LANDFIRE, είναι          
ένα προϊόν που παράγεται από το USGS [Γεωλογική Υπηρεσία], το Υπουργείο Εσωτερικών            
και την Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Το εργαλείο πραγματικού χρόνου του LANDFIRE και             
του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων Wildfire, χρησιμοποιείται από ομάδες διαχείρισης         
περιστατικών στις πρώτες γραμμές καταπολέμησης των πυρκαγιών. Το LANDFIRE         
χρησιμοποιείται επίσης από τους διαχειριστές πριν από τις πυρκαγιές για να βοηθήσει στον             
εντοπισμό των υψηλότερων κινδύνων που σχετίζονται με την άγρια φύση και για να λάβουν              
μέτρα και γρήγορες αποφάσεις. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη μείωση του            
κινδύνου σε περιοχές με ιδιαίτερη ανησυχία, όπως περιοχές με γιγαντιαίες οροσειρές,           
απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, κά. Η παρακολούθηση από κοντά της πυρκαγιάς βοηθά            
στην πρόγνωση της διάβρωσης, και των πλημμυρών σε περιοχές που καίγονται. Αυτά τα             
δεδομένα έχουν ήδη σώσει ζωές, επιτρέποντας στους επιστήμονες του USGS να το            
χρησιμοποιούν σε μοντέλα υπολογιστών που προβλέπουν πιθανές καταστροφικές        
πλημμύρες σε αστικές και προαστιακές περιοχές μετά από πυρκαγιές. Σε καταστάσεις           
έκτακτης ανάγκης οι ακριβείς, έγκαιρες πληροφορίες είναι κρίσιμες και πρέπει να           
βασίζονται σε πληροφορίες από τοπικούς διαχειριστές έκτακτης ανάγκης για εκκένωση ή           
άλλες οδηγίες.Τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται καθημερινά με γεωγραφικές         
συντεταγμένες και εικόνες από σταθερές και δορυφορικές πλατφόρμες. Οι χρήστες μπορούν           
να χειριστούν τις απεικονίσεις πληροφοριών χάρτη,για να εμφανίζουν πληροφορίες         
πυρκαγιάς σε διάφορες κλίμακες και λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των          
επιθυμητών περιμετρικών δεδομένων, την τρέχουσα έκταση, το μέγεθος της περιοχής ,την           
κατεύθυνση της φωτιάς κά. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ συνεργάζεται τόσο με το             
Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. 
 
14.2.Διαχείριση των δασών με  ελεγχόμενη καύση; 
 
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι καιρικές συνθήκες που φέρνουν ζεστό, ξηρό καιρό με την              
πιθανότητα καταιγίδων θα είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιές. Ορισμένες μελέτες           
έχουν δείξει ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες συχνά συνδέονται με τα επίμονα συστήματα             
υψηλής πίεσης στην ατμόσφαιρα, τα οποία απομακρύνονται από βροχοπτώσεις και μπορούν           
να διαρκέσουν εβδομάδες.Η ανάπτυξη φυτών είναι απλά ένας τρόπος που το δασικό            
οικοσύστημα μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων για πυρκαγιά. Πολλά δέντρα           
επηρεάζονται από τα παράσιτα. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα νεκρά και φθίνουσα             
δέντρα παρέχουν μια πηγή ξηρότερου καυσίμου στο επίπεδο του εδάφους που προκαλεί            
ανησυχία σε πολλές περιοχές. Αλλού, μπορούμε να δούμε περιπτώσεις όπου τα δέντρα            
ενθαρρύνουν τη φωτιά. Τα δέντρα του ευκαλύπτου περιέχουν πετρέλαιο που καίει έντονα,            
με αυτό τον τρόπο η φωτιά αφαιρεί τα άλλα είδη δέντρων που το ανταγωνίζονται. Ο               
ευκάλυπτος, ο οποίος εισήχθη στην Πορτογαλία από τον άνθρωπο τον 18ο αιώνα, έχει             
συνδεθεί με πολλές από τις θανατηφόρες πυρκαγιές. Το πεύκο, επίσης, απαιτεί τη φωτιά για              
να ανοίξει και να απελευθερώσει τους σπόρους του. Ως εκ τούτου, η πυρκαγιά αποτελεί              
φυσικό μέρος του οικοσυστήματος και στα μεγάλα δάση η διαχείριση των πυρκαγιών είναι             
περιορισμένη, με προσπάθειες καταστολής να γίνονται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος          
ανθρώπινων απωλειών. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής κατάργηση των πυρκαγιών μπορεί            
να οδηγήσει σε συσσώρευση καυσίμων - που μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει μια πολύ              
πιο επικίνδυνη πυρκαγιά σε μακροπρόθεσμη βάση. Τότε κάνουν χρήση μιας παράξενης           
μεθόδου, αλλά χωρίς αμφιβολία αποτελεσματικής! Η δημιουργία «πυρκαγιών» με την          
υλοτομία ή την ελεγχόμενη καύση των δασών στη διαδρομή μιας πυρκαγιάς απομακρύνει τα             
καύσιμα,περιορίζει την ανάπτυξη της και αποτελεί σημαντικό μέρος της διαχείρισης των           
δασών για τον περιορισμό των δυνατοτήτων μελλοντικής πυρκαγιάς σε συνδυασμό με την            
εκκαθάριση της βλάστησης θάμνων στην επιφάνεια. 
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14.3.Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν τα μελλοντικά αποθέματα νερού; 

 
Οι πυρκαγιές αναμένεται να αυξηθούν     
σε συχνότητα, μέγεθος και    
σοβαρότητα. Η πυρκαγιά αποτελεί    
απειλή για τη ζωή και την ιδιοκτησία,       
αλλά μπορεί επίσης να μειώσει την      
ποιότητα των παροχών νερού    
αυξάνοντας την ποσότητα των    
ιζημάτων που εισέρχονται σε ρεύματα     
-καθιστώντας καφέ, εξαιτίας των    
ιζημάτων,τα καθαρά νερά των βουνών.     
Αυτές οι επιπτώσεις μπορεί να     
παραμείνουν για χρόνια και απαιτούν     
δαπανηρή αποκατάσταση. Μελέτες   
έχουν δείξει ότι οι πυρκαγιές θα      
μπορούσαν να διπλασιάσουν τη    

διάβρωση του εδάφους στις λεκάνες απορροής μέχρι το 2050.  
 
14.4.Πυρκαγιά, κλίμα και χωροκατακτητικά είδη 
 
Η έρευνα του USGS στο σύνολο της       
βοηθά τους διαχειριστές και τους     
τοπικούς φορείς να κατανοήσουν τους     
καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης   
των επιπτώσεων των συχνότερων και     
συχνά μεγαλύτερων πυρκαγιών σε    
ζώα, και φυτά. Αναλύοντας δεδομένα     
30 χρόνων το USGS κατέδειξε ότι, εάν       
αφεθούν ανεξέλεγκτες, οι πυρκαγιές    
θα μπορούσαν να προκαλέσουν    
σημαντική μείωση των οικοτόπων και     
απώλεια σχεδόν των μισών σημερινών     
πληθυσμών φυτών στις επόμενες 3     
δεκαετίες. Κάθε χρόνο, οι πυρκαγιές     
στη νότια Καλιφόρνια προκαλούν οικολογική ζημιά, μερικές φορές αρκετά σοβαρή. Οι           
οικολογικοί και δασικοί σύμβουλοι του USGS, μελετούν τους οικολογικούς παράγοντες, όπως           
τα χωροκατακτητικά χόρτα, που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε σπίτια,           
ανθρώπους, δρόμους και άλλες υποδομές.  
 
 
14.5.Drones[και νέα τεχνολογία] σε πυρκαγιές μπορεί να σώσουν ζωές και          
περιουσίες; 
 
Συχνά οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών [UAS] ή          
αεροσκάφη για να αποκτήσουν δεδομένα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Αυτή η            
προσπάθεια μπορεί να μειώσει τις επιβλαβείς επιδράσεις των επιπτώσεων καπνού και να            
σώσει ζωές. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη κατοικιών και δημόσιων κτιρίων σε δασικές εκτάσεις            
αύξησε τη διασύνδεση άγριων-αστικών περιοχών και τους επακόλουθους κινδύνους για την           
ιδιοκτησία και την υγεία των κατοίκων από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Οι ομοσπονδιακές            
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υπηρεσίες των ΗΠΑ δαπάνησαν 13 δισεκατομμύρια δολάρια       
από το 2006 έως το 2014 για την καταπολέμηση των          
πυρκαγιών. Ωστόσο, κοστίζουν πολύ περισσότερο από τα       
χρήματα που ξοδεύτηκαν, οι ζωές που χάθηκαν: το 26% των          
θανάτων από πυροσβέστες οφείλεται στο πτητικό τους έργο για         
να παρατηρήσουν και να ελέγξουν την πυρκαγιά. Μελέτες από         
το USGS και το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα-Λίνκολν       
δείχνουν ότι η χρησιμοποίηση επανδρωμένων αεροσκαφών θα       
μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του ακραίου κινδύνου για         
τους πυροσβέστες, αλλά και να σώσει τους πολίτες.  
 
Drone ρίχνει μπάλες μεγέθους πινγκ-πονγκ που εγχύονται με ένα         
ειδικό χημικό μίγμα, το οποίο αναφλέγει μια φωτιά ως έναν τρόπο           
για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο ή για τη συνταγογράφηση της         
διαχείρισης πυρκαγιάς.  
 
 

 
14.6.Σύνδεση των ατμοσφαιρικών ποταμών με τα πρότυπα πυρκαγιών 
 
Τον περασμένο χειμώνα, τμήματα της Καλιφόρνιας που υπέφεραν από την ξηρασία           
πολιορκούνταν από έντονες πλημμύρες, λάσπες και χιονοπτώσεις. Η αιτία; Ένα          
μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως ατμοσφαιρικός ποταμός, όπου οι υψηλές         
συγκεντρώσεις υγρασίας μεταφέρονται σε στενές ζώνες, συχνά από τους τροπικούς, μέχρι τη            
δυτική Βόρεια Αμερική.  
  

 
Τα ατμοσφαιρικά ποτάμια είναι μια σημαντική πηγή υγρασίας για πολλές περιοχές μεσαίου γεωγραφικού πλάτους.  

 
 
Ενώ γνωρίζουν ότι τα γεγονότα αυτά μπορούν να προκαλέσουν έντονες βροχοπτώσεις, υπό            
τη διαχείριση του USGS, ήθελαν να δουν αν οι ατμοσφαιρικοί ποταμοί επηρεάζουν τα             
πρότυπα πυρκαγιάς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ατμοσφαιρικοί ποταμοί μπορούν να           
αυξήσουν την έκταση που καίγεται από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του έτους μετά από               
ένα γεγονός, ιδιαίτερα στα πιο άγρια μέρη του νοτιοδυτικού τμήματος της Αμερικής. Αυτό             
οφείλεται στο γεγονός ότι η επιπλέον βροχόπτωση αυξάνει την ανάπτυξη της βλάστησης,            
παρέχοντας καύσιμα για τις μελλοντικές πυρκαγιές. 
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14.7.Η πυρκαγιά προστατεύει τα δάση από την ξηρασία;  
 
Ακόμη και οι αρχαίοι άνθρωποι     
χρησιμοποίησαν τη φωτιά ως    
εργαλείο για την αλλαγή των     
καλλιεργειών και του τοπίου.    
Σήμερα οι επιστήμονες της    
Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ    
χρησιμοποιούν την πυρκαγιά για την     
προστασία των δασών από την     
ξηρασία. Οι οικολογικοί σύμβουλοι    
του USGS ερευνούν εάν μία     
«ελεγχόμενη φωτιά» μπορεί να    
μειώσει τον ανταγωνισμό για πόρους     
όπως το νερό, τα θρεπτικά συστατικά και το φως του ήλιου ανάμεσα στα δέντρα στη Σιέρα                
Νεβάδα. Οι μελέτες τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους οργανισμούς διαχείρισης, όπως            
η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, να καταστήσουν τα δάση πιο ανθεκτικά στις βλαβερές            
συνέπειες των μακρύτερων και πιο σοβαρών ξηρασιών στο μέλλον.  
 
14.8.Οι πυρκαγιές καθίστανται όλο και πιο συχνές σε υψηλά υψόμετρα;  

 
Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στα δάση σε       
υψηλά υψόμετρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα      
σοβαρές. Επιστήμονες έχουν παρατηρήσει    
ότι οι πυρκαγιές είναι ιστορικά σπάνιες σε       
υψηλότερα υψόμετρα της Σιέρα Νεβάδα,     
πράγμα που σημαίνει ότι η βλάστηση      
μπορεί να μην είναι προσαρμοσμένη στην      
συχνή πυρκαγιά. Οι ερευνητές με το DOI       
Southwest Climate Science Center [που     
διαχειρίζεται το USGS] διαπίστωσαν ότι η      
ανώτατη έκταση των πυρκαγιών στη Σιέρα      
Νεβάδα της Καλιφόρνια έχει αυξηθεί τα      
τελευταία 100 χρόνια. Οι ερευνητές     

υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές στη διαχείριση της φωτιάς, στη             
θερμοκρασία, στα διαθέσιμα καύσιμα ή στις συχνότητες ανάφλεξης - ή σε συνδυασμό αυτών             
των παραγόντων. Όποια και αν είναι η αιτία, οι συχνότερες πυρκαγιές σε αυτά τα δάση θα                
μπορούσαν να επηρεάσουν τη δομή, τη σύνθεση και τη λειτουργία τους.  
 
14.9.Υπάρχουν πλάσματα που επιβιώνουν στην πυρκαγιά; 

 
Αρχαίοι μύθοι λένε για μυθικές «σαύρες» που       
κατοικούσαν σε πυρκαγιές και εμφανίζονταν μέσα      
από φλόγες, όταν μια φωτιά ήταν σε εξέλιξη. Τα         
πλάσματα, που θεωρούνταν ότι είναι άφθαρτα      
στη φωτιά, δεν είναι άλλο από τις σαλαμάνδρες, οι         
οποίες μοιάζουν με σαύρες και η λαϊκή παράδοση        
συχνά αναφέρει ότι ζουν στη φωτιά. Τώρα       
γνωρίζουμε ότι η σαλαμάνδρα δεν είναι μυθικό ον        
[αν και εκπληκτικά φοβερή], και ότι ζούσαν στα        
κούτσουρα ξύλων, όμως όταν άναβαν τα      
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κούτσουρα από τις πυρκαγιές, τότε ξέφευγαν. Αλλωστε οι επιστήμονες του USGS λένε ότι, οι              
σαλαμάνδρες και οι φωτιές εξακολουθούν να συμβαδίζουν: πολλά είδη τους βασίζονται σε            
εξαρτώμενα από τη φωτιά οικοσυστήματα. 
 
14.10.Οι πυρκαγιές αλλάζουν τις ιδιότητες του εδάφους;  
 
Η γεωλογία των πυρκαγιών μας λέει ότι οι ακραίες πυρκαγιές συχνά ακολουθούνται από             
καταστροφικές πλημμύρες, ροές συντριμμιών και κατολισθήσεις. Η διάβρωση του εδάφους          
μετά από μία πυρκαγιά, πλήττει ολόκληρο το τοπίο ακόμη και αυτό που δεν είχε πληγεί από                
την ίδια τη φωτιά. Περιοχές με πυκνή βλάστηση, όπως οι πλαγιές φαραγγιού, παρέχουν             
περισσότερα καύσιμα για πυρκαγιές, κάνοντας τις φωτιές να καίγονται όλο και πιο γρήγορα.             
Μια έντονη, γρήγορα κινούμενη φωτιά θα κάψει το οργανικό στρώμα στην επιφάνεια του             
εδάφους, γεγονός που καθιστά αποτελεσματικά το χώμα υδατοαπωθητικό. Αντί του νερού           
που μουσκεύει το έδαφος, δεν το δέχεται.Τα εδάφη γίνονται υδρόφοβα. Έτσι τα νερά δεν              
εισχωρούν στο έδαφος,   
και τα εδάφη δεν είναι     
πλέον ικανά να   
απορροφήσουν το νερό   
με αποτέλεσμα αυτό   
πέφτει σε ποτάμια,   
δρόμους, σπίτια και   
ακίνητα, για να γίνει    
πλέον μέρος του ιζήματος    
των ποταμών. Η   
πυρκαγιά έχει τη   
δυνατότητα να αλλάξει   
τα ποσοστά μελλοντικής   
διάβρωσης, περίπου 100   
φορές υψηλότερα από το    
μακροπρόθεσμο ρυθμό φυσικής διάβρωσης μιας περιοχής. Οι πυρκαγιές και οι έντονες           
καταιγίδες αναμένεται να αυξηθούν σε συχνότητα και σοβαρότητα λόγω των          
μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια. Οσοι θέλουν να           
χτίσουν τα σπίτια σε μία περιοχή θα πρέπει να θυμούνται την εγγύτητά τους με πυκνά δάση                
και τρεχούμενο νερό. Αν πρόκειται να φτιάξετε ένα σπίτι εκεί, δεν θα θέλατε ένα δάσος               
γύρω σας και να είστε πολύ πάνω από την κοιλάδα του ποταμού. Εάν όχι,τότε ο ιδιοκτήτης                
σπιτιού κινδυνεύει να βιώσει πλημμύρες - ακόμη και αν η ιδιοκτησία του έχει επιβιώσει από               
πυρκαγιά. Έρευνα στην περιοχή της Ηλείας, την περίοδο 1989-2016, διαπίστωσε πως οι            
πυρκαγιές συνέβαλαν στην αύξηση της μέσης συχνότητας εμφάνισης πλημμυρών κατά 3,3           
φορές, ενώ η συχνότητα των κατολισθήσεων αυξήθηκε κατά 5,6 φορές σε σχέση με το              
χρονικό διάστημα πριν από τις πυρκαγιές.  

 
14.11.Έχουν σχέση οι δασικές 
πυρκαγιές με την διάβρωση τοπίου; 

 
Φωτιά και νερό. Ένα καίει το άλλο, μόνο        
για να πνιγεί σε αντάλλαγμα. Μπορεί τα       
αποτελέσματά τους να σχετίζονται σε μια      
λεκάνη απορροής; Οι επιστήμονες από το      
Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ     
[NSF] που διεξήγαγαν έρευνα στα     
Βραχώδη Όρη του Κολοράντο είδαν ότι η       
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φωτιά και το νερό είναι στενά συνδεδεμένα με το τοπίο - και σε ότι είναι κάτω από αυτό                  
όσον αφορά το υπόγειο περιβάλλον. Το τοπίο ελέγχει, που οι πυρκαγιές θα αναπτυχθούν. 
 
14.12.Στέγες από τερακότα και τσιμέντο είναι ευάλωτες σε πυρκαγιές; 
 

Παρά το γεγονός ότι είναι     
κατασκευασμένες από πυρίμαχα υλικά,    
κεραμίδια τερακότα και τσιμέντο είναι     
ευάλωτα στη διείσδυση της φωτιάς που      
παράγεται σε πυρκαγιές, σύμφωνα με     
έρευνα που παρουσιάστηκε από το     
Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και    
Τεχνολογίας των ΗΠΑ [NIST]. Οι     
επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η φωτιά     
διεισδύει στα κενά μεταξύ ορισμένων     
τύπων κεραμιδιών για στέγες και, αφού      
παγιδευτεί, προχωρά για να λιώσει το      
κάτω υπόστρωμα .Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι μια πιθανή προσέγγιση για τη             
μείωση των κινδύνων των δασικών πυρκαγιών θα ήταν να εγκατασταθούν συνεχή,           
ανθεκτικά στη φωτιά υποστρώματα. 
 

14.13.Μπορούν οι πτώσεις βράχων να προκαλέσουν πυρκαγιές; 
 
Η πηγή της φωτιάς, τον Ιούλιο 2012, στο Range 
Creek της Γιούτα, ήταν η πτώση βράχου που 
έπληξε ένα μεγάλο ακίνητο βράχο,στα 
αριστερά, και η τριβή που προέκυψε 
πυροδότησε την ξηρή βλάστηση 
[Πηγή-Γεωλογική Υπηρεσία της Γιούτα] 

 
Κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στη Γιούτα       
το καλοκαίρι του 2012, η Γεωλογική      
Υπηρεσία της Γιούτα ερωτήθηκε σχετικά με      
το αν οι βράχοι ήταν νόμιμη αιτία πυρκαγιών        
ή απλά μια ιστορία που λέγεται για να εξηγεί         
τις πυρκαγιές άγνωστης προέλευσης. Εάν     
κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία για την      
πυρκαγιά, τα αίτια συνήθως κατατάσσονται     

σε δύο κύριες κατηγορίες: προκαλούμενες από τον άνθρωπο ή την αστραπή. Ωστόσο,            
διάφορες δημοσιεύσεις αναφέρουν τις 4 μεγάλες φυσικές αιτίες πυρκαγιών: κεραυνοί,          
ηφαίστεια, καύση οργανικών υλικών και βράχια. Οι πυρκαγιές που πυροδοτούνται από το            
βράχο, οι οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν, αποτελούν ένα μικρό κλάσμα των συνολικών             
πυρκαγιών.Το 1/10 του συνόλου των πυρκαγιών στη Γιούτα εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα            
των βράχων.Αν και σπάνιες και δύσκολο να εντοπιστούν, οι βράχοι προκαλούν πυρκαγιές.  
 
 
14.14.Αυξάνονται οι ασθένειες σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές; 
 

Αύξηση του άσθματος και συχνότερες παροξύνσεις σε άτομα με πνευμονολογικά          
προβλήματα παρατηρείται σε βάθος χρόνου, ακόμη και μετά από μία 5ετία, σε περιοχές που              
έχουν εκδηλωθεί μεγάλες πυρκαγιές. Η έκθεση σε πυρκαγιά προκαλεί σοβαρά προβλήματα           
στον ανθρώπινο οργανισμό, όχι μόνο σε χρονίως πάσχοντες, αλλά και σε υγιή άτομα.Τα             
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άτομα που βρίσκονται στο χώρο της πυρκαγιάς έχουν άμεσες συνέπειες, καθώς εισπνέουν            
τοξικές ουσίες απο τον καπνό και τα σωματίδια που απελευθερώνονται. Επιπλέον           
καρδιοπαθείς και πνευμονοπαθείς θα αντιμετωπίσουν προβλήματα καθώς έχουν μειωμένους         
αμυντικούς μηχανισμούς [μειωμένο εύρος αναπνοής και δεν μπορούν να αποβάλλουν τον           
καπνό]. Η πυρκαγιά μετακινείται στους αεραγωγούς προς την καρδιά και τα ζωτικά όργανα.             
Αυτό έχει σαν συνέπεια να παρατηρούνται συχνότερα στεφανιαία σύνδρομα, προβλήματα          
με την καρδιά και αιφνίδιους θανάτους. Αν τα άτομα αυτά διαμένουν κοντά στην περιοχή              
της πυρκαγιάς, τις επόμενες μέρες θα πρέπει να περιορίσουν τη φυσική δραστηριότητα και             
να παραμένουν σε χώρους ερμητικά κλεισμένους, που μπορούν να κλιματιστούν. Και στο            
ερώτημα για το πόσα 24ωρα πρέπει κανείς να παραμείνει κλεισμένος στο σπίτι του; Το              
καλύτερο που έχει να κάνει κανείς είναι να ακούσει το μετεωρολογικό δελτίο και σε              
περίπτωση που υπάρχει καπνός και ρύπανση στην περιοχή του, να μη βγει έξω για τα               
επόμενα δύο, τρία 24ωρα. 
 
14.15.Η παροχή και η ποιότητα του νερού μπορεί να επηρεαστεί από μια            
πυρκαγιά; 
 

Τέφρα και ιζηματογένεση προκαλούν    
κορεσμό ενός ρεύματος στο Las Conchas      
του Νέου Μεξικού.[Πηγή-USGS] 

Ένας αυξανόμενος αριθμός πυρκαγιών    
αναμένεται να αυξήσει τα ποσοστά     
διάβρωσης του εδάφους μέσα στις     
λεκάνες απορροής, προκαλώντας την    
παρουσία περισσότερων ιζημάτων στα    
κατάντη ποτάμια και τις δεξαμενές,     
σύμφωνα με μελέτη της Αμερικανικής     
Γεωλογικής Υπηρεσίας. Όπως έδειξαν    
αρκετές προηγούμενες μελέτες, η γη     
που καίγεται ετησίως από πυρκαγιές     
έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες     
και αναμένεται να συνεχίσει να     
αυξάνεται αυτόν τον αιώνα. Πολλές αναπτυσσόμενες πόλεις βασίζονται σε νερό από           
ποτάμια και δεξαμενές που προέρχονται από λεκάνες απορροής, όπου προβλέπεται να           
αυξηθεί η πυρκαγιά και η καθίζηση. Η αυξημένη κατακρήμνιση μπορεί να επηρεάσει            
αρνητικά την παροχή νερού και την ποιότητα για ορισμένες κοινότητες. Οι δασικές            
πυρκαγιές μπορούν να κάψουν το έδαφος και τη βλάστηση σε όλο το τοπίο, αφήνοντας τα               
εδάφη εκτεθειμένα και εύκολα διαβρώσιμα από τις βροχοπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, οι            
πυρκαγιές μπορούν να προκαλέσουν σκλήρυνση των επιφανειών του εδάφους. Το          
αποτέλεσμα είναι τα βρόχινα νερά και το λιωμένο χιόνι μπορούν να φτάσουν σε αυτές τις               
σκληρυνθείσες επιφάνειες, κερδίζοντας αρκετή ισχύ για να διαβρώσουν τα χαλαρά ιζήματα. 
 
 
14.16.Πως συμπεριφέρεται η πυρκαγιά στα βουνά και στα πετρώματα; 
 

Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι φωτιές συνήθως ταξιδεύουν ανηφορικά πολύ πιο            
γρήγορα από την κατηφόρα. Όσο πιο απότομη είναι η κλίση, τόσο πιο γρήγορα η φωτιά               
ταξιδεύει. Οι πυρκαγιές ταξιδεύουν προς την κατεύθυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, ο οποίος            
συνήθως ρέει προς τα πάνω.  
Επιπλέον, η φωτιά είναι σε θέση να προθερμάνει το καύσιμο μέχρι το λόφο επειδή ο καπνός                
και η θερμότητα ανεβαίνουν προς αυτή κατεύθυνση. Αντίθετα, μόλις η φωτιά φτάσει στην             
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κορυφή ενός λόφου, πρέπει να αγωνιστεί να επιστρέψει, επειδή δεν είναι σε θέση να              
προθερμαίνει το καύσιμο κατηφορικά όπως στην ανηφόρα.  

 
 
Πρέπει να τονιστεί ότι η πυρκαγιά ασκεί σημαντικές γεωμορφολογικές αλλαγές και στα            
βραχώδη μέρη ενός τοπίου. Μια τέτοια αλλαγή είναι η απολέπιση των ογκολίθων, που             
παρατηρείται συνήθως μετά από πυρκαγιές. Σε αυτό το φαινόμενο, οι νιφάδες βράχου            
αποσπώνται από τον ογκόλιθο ή την προεξοχή. Οι βράχοι σπάνε όταν η θερμική διαστολή              
υπερβαίνει την αντοχή σε εφελκυσμό του βράχου.  
Για παράδειγμα, οι γρανιτικοί βράχοι που υποβάλλονται σε ραγδαία θέρμανση σε           
θερμοκρασίες 300-375 βαθμούς Κελσίου σε εργαστηριακές προσομοιώσεις, αλλά δεν         
επηρεάζονται από την ταχεία θέρμανση μέχρι τους 200 βαθμούς και από αργή θέρμανση             
μέχρι 800 βαθμούς Κελσίου. Γρανιτικοί βράχοι που περιέχουν 20% ή περισσότερο χαλαζία            
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, καθώς ο χαλαζίας, όταν θερμαίνεται από θερμοκρασία δωματίου           
σε 570 βαθμούς Κελσίου παρουσιάζει αύξηση όγκου 3,76%. 
Επίσης μεγάλη καταστροφή των ανθρακικών βράχων εμφανίζεται και κατά τη διάρκεια μιας            
σοβαρής πυρκαγιάς. Έχει παρατηρηθεί ότι οι επιφάνειες του πετρώματος παρουσιάζουν          
εκτεταμένη απολέπιση σε νιφάδες και σε σπηλιές που κάλυπταν έως και 80-100% των             
εκτεθειμένων πετρωμάτων. Οι αποσπασμένοι ογκόλιθοι ήταν εντελώς κατεστραμμένοι ή         
αποσυντεθειμένοι. Η πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει διάφορα είδη κιμωλίας, ασβεστόλιθου          
και δολομίτη. Οι καμένες νιφάδες δείχνουν μια σταθερή τάση προς την επιπεδότητα, σε όλες              
τις λιθολογίες. Η έκταση της φυσικής διαταραχής εξαρτάται από τη σύνθεση των βράχων: η              
πιο σοβαρή απάντηση εντοπίζεται στους σχηματισμούς κιμωλίας που καλύπτονται από          
κάποια βότανα (π.χ Nari crusts)κατά το πρώιμο στάδιο της φωτιάς. Εχει παρατηρηθεί ότι 3              
χρόνια μετά τη φωτιά, τα πετρώματα συνεχίζουν να απολεπύνουν και να διασπαστούνται            
εσωτερικά. Καθώς η σκληρότερη επιφάνεια επιδεινώνεται, η πιο εύθραυστη υποκείμενη          
κιμωλία εκτίθεται σε διάβρωση. 
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15.Οι πυρκαγιές μπορεί να προληφθούν; 
 

 

Οι πυρκαγιές είναι απρόβλεπτες. Συχνά παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις και εμπόδια,          
αλλά με πρακτική και ενεργητική δράση είναι δυνατό να μειωθεί ο κίνδυνος τους προτού              
απειλήσει το σπίτι και την κοινότητά σας.  
Μια ξηρασία σε μία περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε έντονες βροχοπτώσεις τον χειμώνα, αν              
και θεωρείται μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση, που όμως αφήνουν πίσω τους άφθονη           
βλάστηση, η οποία στη συνέχεια ξεραίνεται στο ζεστό, ξηρό καλοκαίρι και στις αρχές του              
φθινοπώρου. Οι ανθρωπογενείς αναφλέξεις, οι θερμότερες θερμοκρασίες, οι ξηρές και υγρές           
περίοδοι και η συσσώρευση καυστικής ύλης είναι μερικοί από τους παράγοντες που            
συμβάλλουν σε αύξηση του αριθμού των μεγάλων και μακράς διάρκειας πυρκαγιών. Τέτοιες            
συνθήκες είναι πιθανό να αυξηθούν στο μέλλον. Όταν οι υψηλές φυτικές ύλες [όπως τα              
δέντρα] πάρουν φωτιά, τα κλαδιά, φύλλα και κομμάτια των συντριμμιών μπορούν να            
μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις από τον άνεμο, ακόμη και να πέσουν δεκάδες ή και              
εκατοντάδες μέτρα μακριά.  
Κάθε μικρό, ξηρό, εύκολα εύφλεκτο πράγμα που έρχεται σε επαφή μπορεί εύκολα να πάρει              
φωτιά. Αν η φωτιά φτάσει πολύ κοντά σε μια μεγάλη πόλη, τότε θα κληθείτε να εκκενώσετε                
την περιοχή σας αφήνωντας πίσω τα σπίτια σας. Η φωτιά είναι πιθανό να επιβραδύνει την               
εξάπλωσή της, καθώς οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι πέφτουν. Η βροχή προβλέπεται ακόμη             
και για τμήματα της κοιλάδας αργότερα μέσα μία εβδομάδα. Η βλάστηση σε ένα φαράγγι με               
εύκρατο οικοσύστημα τροπικού δάσους, θα ανακάμψει γρήγορα. Οι θάμνοι θα επιστρέψουν           
μέσα σε 12 μήνες. Μέσα σε περίπου 30 χρόνια, θα υπάρχουν λίγες αποδείξεις ότι υπήρξε               
ποτέ μια πυρκαγιά εδώ.  
Οι πυρκαγιές θέλουν συλλογική προσπάθεια. Εναπόκειται σε όλους μας η αντιμετώπιση           
τους. Πρέπει να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα. Μια κακή ή αμελής δράση, ακόμη και μια             
μικρή, μπορεί να φτάσει σε μια ανεξέλεγκτη καταστροφή: καταστρέφοντας χιλιάδες          
στρέμματα γης, εκτοπίζοντας χιλιάδες ανθρώπους, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων ευρώ         
και μπορεί ακόμη και να απειλήσει να κάψει μια μεγάλη πόλη. Εξαρτάται από όλους μας πως                
να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο κάτι που «μπορούμε» να κάνουμε, αλλά κάτι που              
πρέπει να κάνουμε. 
 

 

 

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, [Γεν.Γραμ.Πολ.Προστασίας] 

 

 

 

29 



Πως να επιβιώσετε από μία πυρκαγιά;                                                                                                                                            Γεωδίφης 

 

 

16.Προκαταρκτικά επιστημονικά συμπεράσματα για τις     
πυρκαγιές στην Αττική 
 

 
Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Στρατηγικές          
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" του Πανεπιστημίου Αθηνών        
έδωσαν στη δημοσιότητα μια σειρά από επιστημονικά δεδομένα και προκαταρκτικά          
συμπεράσματα σχετικά με τις πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική την 23η Ιουλίου 2018. 
Τα συμπεράσματα έχουν αναλυτικά ως εξής (επισημαίνεται ότι καθώς η έρευνα και συλλογή             
δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, υπάρχει πιθανότητα να μεταβληθούν κάποια          
συμπεράσματα): 
1. Το φαινόμενο είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση πυρκαγιάς σε ζώνη μίξης δασών            
οικισμών (wildland urban interface), η οποία έδρασε ως ενεργή πυρκαγιά κόμης. Οι ζώνες             
αυτές είναι από τις περιοχές με την υψηλότερη πιθανότητα ανθρώπινων απωλειών           
παγκοσμίως, καθώς και στον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν δε πολυάριθμες περιπτώσεις τέτοιων           
ζωνών στην Ελλάδα. 
2. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι, ταχύτητας κατά θέσεις και              
κατά διαστήματα ακόμα και άνω των 90 χιλιομέτρων την ώρα (μεταξύ 17.00-21.00 στις             
23/7/18), καθώς και η αλληλεπίδρασή τους με την τοπογραφία της περιοχής διαδραμάτισαν            
πολύ σημαντικό ρόλο στη γρήγορη μετάδοση της πυρκαγιάς και την εξάπλωσή της προς τα              
χαμηλότερα υψόμετρα (downslope spread). 
3. Η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, συντέλεσε σημαντικά στην ελαχιστοποίηση του           
διαθέσιμου χρόνου αντίδρασης, γεγονός που συντέλεσε στον μεγάλο αριθμό των θυμάτων. 
4. Με βάση μαρτυρίες που αναλύονται συστηματικά, προκύπτει ότι ο πληθυσμός που            
βρισκόταν κοντά στην παραλία, τουλάχιστον σε ορισμένες θέσεις, έλαβε πληροφόρηση για           
το γεγονός ότι η πυρκαγιά προσεγγίζει την ακτή, όχι με τη μορφή έγκαιρης προειδοποίησης              
από κάποιο φορέα, αλλά από άτομα που εκκένωναν το δυτικότερο κομμάτι του οικισμού             
Μάτι. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο πληθυσμός είχε στη διάθεσή του σχεδόν μηδενικό χρόνο               
μεταξύ συνειδητοποίησης του κινδύνου και απόφασης αντίδρασης. 
5. Σημαντική εκτιμάται ότι είναι η ιδιαίτερη πολεοδομική διάταξη του οικισμού, η οποία             
ενήργησε ως «παγίδα» για τον πληθυσμό που προσπάθησε να διαφύγει. Κάποια από τα             
σημαντικά χαρακτηριστικά του ήσαν: οδοί μικρού πλάτους, πολυάριθμα αδιέξοδα, ιδιαίτερα          
επιμήκη οικοδομικά τετράγωνα, χωρίς δυνατότητα πλευρικής διαφυγής, απουσία χώρων         
συγκέντρωσης (π.χ. πλατεία, γήπεδο). Το ρόλο οδού διαφυγής θα μπορούσε να παίξει μια             
οδός παράλληλη προς την ακτογραμμή αλλά μεγάλου πλάτους, που να μεταβαίνει σε            
διπλανούς οικισμούς. 
6. Από την έρευνα πεδίου διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στις κατασκευές με           
ευαίσθητα σημεία στη στέγη, τα κουφώματα, τους περιβάλλοντες χώρους και άλλα μέρη.            
Παράλληλα, καταγράφηκε ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων που καταστράφηκαν ολοσχερώς. 
7. Ως πρώτη εκτίμηση, παρατηρήθηκε ότι επηρεάστηκαν κυρίως κατοικίες και κτήρια που            
ήταν υπερυψωμένα ή με ορόφους, με μικρότερες ζημιές στα ισόγεια και στα υπόγεια, δείγμα              
τυπικό μιας πυρκαγιάς κόμης. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ         
των κτιρίων σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις, που πιθανότητα σχετίζονται με τα υλικά             
κατασκευής και την παρακείμενη βλάστηση. 
8. Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν με βάση μαρτυρίες που αναλύονται ακόμα            
συστηματικά, δείχνουν ότι η προσπάθεια διαφυγής από τον οικισμό ήταν άτακτη, δεν            
συνιστούσε οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση,       
λόγω και της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού και του πανικού που επικράτησε. Εκτός            
από τους κατοίκους υπήρχαν και επισκέπτες/τουρίστες, σημαντικό ποσοστό των οποίων δε           
γνώριζαν καλά την γεωγραφία της περιοχής. 
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9. Η μορφολογία της ακτογραμμής έκανε δυσχερή την πρόσβαση στην παραλία στα            
περισσότερα σημεία (κρημνώδεις ακτές), ενώ οι προσβάσιμες παραλίες ήσαν περιορισμένες,          
γεγονός που, σε συνδυασμό με την ελάχιστη ορατότητα και αποπνιχτική ατμόσφαιρα,           
συντέλεσε σε σημαντικό βαθμό στον εγκλωβισμό μεγάλου αριθμού πολιτών. 
10. Θεωρείται πιθανή η αλλαγή στη συμπεριφορά της πυρκαγιάς λόγω αλλαγής στον τύπο             
της βλάστησης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από περιοχές που είχαν καεί στο παρελθόν με χαμηλή              
βλάστηση και μεγάλη ταχύτητα και μετέβη σε ένα χώρο που δεν είχε καεί σε πρόσφατη               
πυρκαγιά με ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση καύσιμης ύλης. Αυτό οδήγησε στην          
τροφοδότηση της πυρκαγιάς και στην έκλυση υψηλότερης ενέργειας από το Νέο Βουτζά και             
μέχρι την ακτή. Η πυρκαγιά ανατολικά της Λεωφ. Μαραθώνος μετατράπηκε σε πυρκαγιά            
που σάρωνε το σύνολο της επιφανειακής βλάστησης και των υψηλών δέντρων (ενεργή            
πυρκαγιά κόμης), ως ένας «τοίχος φωτιάς», ο οποίος καθοδηγούνταν από τον άνεμο            
(wind-driven) και επιπλέον μετέδιδε αρκετές δεκάδες καύτρες προς την ακτή. 
11. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες πλήρωσης            
που είχαν κλειστά παράθυρα, η φωτιά δεν πέρασε στο εσωτερικό των κτιρίων, με μοναδικό              
αποτέλεσμα μια εξωτερική επιδερμική παραμόρφωση των επιχρισμάτων, χωρίς να         
επηρεάσει τη στατικότητα των κτιρίων λόγω της μικρής διάρκειας επίδρασης της φωτιάς. 
12. Αντιθέτως, σε όμοια κτίρια που διέθεταν ξύλινα ή πλαστικά και ανοιχτά παράθυρα, η              
φωτιά πέρασε στο εσωτερικό τους και η επίδρασή της ήταν μεγαλύτερη, αναπτύχθηκαν            
υψηλές θερμοκρασίες ιδιαίτερα από την καύση του εξοπλισμού στο εσωτερικό των κτιρίων            
και δημιουργήθηκαν ρωγμές που μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τα μη δομικά στοιχεία             
των κατασκευών αλλά και τον φέροντα οργανισμό τους. 
13. Οι ρωγμές αυτές επιδεινώνονται δυστυχώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς            
που έχει εκδηλωθεί σε μια κατασκευή ως εξής: το τσιμέντο λόγω της πυρκαγιάς έχει              
αναπτύξει θερμότητα. Κατά την ρίψη νερού, πραγματοποιείται ταχεία ψύξη και η           
θερμοκρασία του φέροντος οργανισμού πέφτει απότομα κατά περίπου 50-55 βαθμούς. Η           
θερμοκρασιακή πτώση δημιουργεί νέες ρωγμές ή διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες. 
14. Τα καλά δομημένα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος που ήρθαν σε επαφή με τη φωτιά              
είτε με καύτρες είτε με έκθεση μέσω θερμικής ακτινοβολίας είτε με απευθείας επαφή με τις               
φλόγες, αλλά αυτή δεν εισήλθε στα κτίρια, συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά με μικροβλάβες στα             
εξωτερικά μη δομικά στοιχεία τους, κυρίως μικρορωγμές στις τοιχοποιίες πλήρωσης και           
αποκόλληση των επιχρισμάτων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν         
εξωτερικά του κτιρίου. 
15. Η στατικότητα των κτιρίων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά εξαρτάται από τη             
διάρκεια καύσης στο εξωτερικό του κτιρίου, από το αν το σκυρόδεμα έχει ασβεστοποιηθεί             
και σε ποιο βάθος ή αν ο χάλυβας βρίσκεται σε καλή κατάσταση λόγω της μεγάλης διάρκειας                
καύσης εντός του σπιτιού. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Πηγές 

 
 
1.USGS [https://www.usgs.gov/products/data-and-tools/real-time-data/wildfire] 
2.americanforests.org 
3.wikihow.com 
4.Ενημερωτικές ιστοσελίδες/Εφημερίδες-Πρώτο Θέμα, Ζούγκλα, iefimerida, Σκάι,      
ΤΑ ΝΕΑ, Καθημερινή,ProNews 
5.Country Fire Authority (CFA) / Victoria State, Australia 
6.Effect of Climate Change Projections on Forest Fire Behavior and Values-at-Risk in            
Southwestern Greece-Kostas Kalabokidis , Palaiologos Palaiologou, Evangelos       
Gerasopoulos, Christos Giannakopoulos, Effie Kostopoulou , Christos Zerefos  
7.Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
https://www.civilprotection.gr/el 
8.Ιστοσελίδες,forbes, American Scientific 
9.www.geodifhs.com, ιστοσελίδα [Γεωδίφη] 
10.Εγχειρίδιο πρόληψης για το σπίτι και την κοινότητα σας, Κυβέρνηση Βρετανικής           
Κολούμπια, Καναδά 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/forestr
y/wildfire-management/prevention/prevention-home-community/bcws_homeowne
r_firesmart_manual.pdf 
11.geology.utah.gov/can-rockfalls-cause-wildfires/ 
12.Granitic Boulder Erosion Caused by Chaparral Wildfire: Implications 
for Cosmogenic Radionuclide Dating of Bedrock Surfaces-Katherine J. Kendrick, 
Camille A. Partin, and Robert C. Graham 
13.Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα        
"Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" του       
Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.civilprotection.gr/el
http://www.geodifhs.com/
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/forestry/wildfire-management/prevention/prevention-home-community/bcws_homeowner_firesmart_manual.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/forestry/wildfire-management/prevention/prevention-home-community/bcws_homeowner_firesmart_manual.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/forestry/wildfire-management/prevention/prevention-home-community/bcws_homeowner_firesmart_manual.pdf


 
 

Βιβλία/Χάρτες 
 

Σε  ψηφιακή  μορφή  pdf -μπορείτε να  τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας , 
να τα εκτυπώσετε ή απευθείας να τα διαβάσετε ως e-book 

 
 

 
 

1.Αντισεισμικό  ε γχειρίδιο[2006], e-book 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcN0toVVotcmZ0NHc/view?usp=sharing 
 

2.Υδρογεωλογικός χάρτης Κω [2008] 

https://drive.google.com/open?id=0BxTgdOlHGoJccUtIRUtQWmQtODQ 
 

                                            3.Γεωστοχασμοί[2010],e-book 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcVnZSZUxibkpwUVU/view?usp=sharing 
 

4.Γεωπεριβαλλοντικός χάρτης Κω [2010] 

https://drive.google.com/open?id=0BxTgdOlHGoJcS2x5djBIYlp0cnM 
 

5.Ετοιμότητα σώζει ζωές [2011],e-ebook 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcX2N3UDdmX3IzVDQ/view?usp=sharing 
 

6. Ημερολόγιο Ενός Προαναγγελθέντος Σεισμού[2017],e-book 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcdWVEcVZZRndOLTg/view?usp=sharing 
 

7.Γεωτοπωνυμιακός χάρτης Κω[2018] 

[πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Google Earth στον υπολογιστή σας] 
https://drive.google.com/file/d/1YXbv0Vat4xf0KYbZqYOtE3Lh7LgMdpSh/view?usp=sharing 

 
8.Ιστορία των σεισμών της Κω-Τι συνέβη και γιατί;[2018], e-book 

https://drive.google.come/open?id=1oiOLFvR6D485umd9mUh0AYsR2i9fKjBm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcN0toVVotcmZ0NHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BxTgdOlHGoJccUtIRUtQWmQtODQ
https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcVnZSZUxibkpwUVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BxTgdOlHGoJcS2x5djBIYlp0cnM
https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcX2N3UDdmX3IzVDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcdWVEcVZZRndOLTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXbv0Vat4xf0KYbZqYOtE3Lh7LgMdpSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1oiOLFvR6D485umd9mUh0AYsR2i9fKjBm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οι δασικές πυρκαγιές θα υπήρχαν ακόμη και δίχως τους ανθρώπους. 
Αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο με σημαντικό ρόλο για την 
ισορροπία και την αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων. Όμως 
τα φυσικά αίτια ευθύνονται μόνο για το 5% των πυρκαγιών που 
ξεσπούν στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 95% οφείλεται στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα [αμέλεια, εμπρησμός, δίκτυα της ΔΕΗ,κά]. Οι 
σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ πυρκαγιάς, γεωλογίας και 
κλίματος είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και προκλητικές πτυχές 
της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται μία φωτιά σε 
μία τοποθεσία. Πως γεννιέται μία δασική πυρκαγιά; Γιατί καίγονται 
τα ελληνικά δάση; Ποιος είναι ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής; Είναι 
όλες οι δασικές πυρκαγιές ίδιες; Προξενούν ασθένειες οι πυρκαγιές; 
Υπάρχουν δέντρα ανθεκτικά στη φωτιά; Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται 
μία πυρκαγιά; Μπορείς να αποφύγεις μία τραγωδία; Ποιος 
αποφασίζει την εκκένωση; Οι τοπικές συνθήκες είναι σημαντικές; Τι 
κάνω άν βρεθώ μόνος απέναντι σε μια φωτιά, χωρίς καμία βοήθεια; 
Μένω σπίτι ή φεύγω; Παίρνω το αυτοκίνητο κατά την διαφυγή; 
Υπάρχουν κανόνες αυτοάμυνας και επιβίωσης; Τι λέει η διεθνής 
εμπειρία; Γιατί στις ΗΠΑ, η Γεωλογική Υπηρεσία διαχειρίζεται τις 
δασικές πυρκαγιές; Μπορεί να προληφθούν ή είναι ασύμμετρες 
απειλές;Ο οδηγός περιέχει διεθνείς πρακτικές προσαρμοσμένες στην 
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και νοοτροπία.
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