
Σ τη μάχη της πρόληψης και 
της αντιμετώπισης των πυρ-
καγιών ρίχνεται και το Εθνι-

κό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο 
έθεσε σε εφαρμογή ιστοσελίδα που 
δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις εστίες 
που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα. 
Την ίδια ώρα ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, ανακοί-
νωσε χθες την απαγόρευση κυκλο-
φορίας σε περιαστικά δάση μετά τη 
μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη 
Βαρυμπόμπη. 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που 
αποφάσισε να προσφέρει το ΕΑΑ είναι 
προσβάσιμες όχι μόνο στις αρμόδιες 
υπηρεσίες αλλά και στους πολίτες. 
Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η 
δημιουργία μιας συνολικής εικόνας 
των ενεργών μετώπων σε πανελλα-
δικό επίπεδο ώστε να συμβάλουν στο 
έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
αλλά και η καταγραφή των περιβαλ-
λοντικών καταστροφών. 

Κάθε 5 λεπτά
«Από τις αρχές Ιουλίου έχει δοθεί 
ελεύθερα στο Διαδίκτυο το σύστημα 
παρακολούθησης των ενεργών μετώ-
πων με βήμα παρατήρησης ανά πέντε 
λεπτά της ώρας. Αυτή η πρωτοβουλία 
είναι αποτέλεσμα προσπάθειας χρό-
νων μέσω προγραμμάτων που έχουν 
κατά βάση χρηματοδοτηθεί από ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια. Είναι μια επιπλέον 
βοήθεια για το Πυροσβεστικό Σώμα, 
ενώ προσφέρει και άμεση ενημέρω-
ση στους ενδιαφερόμενους πολίτες», 
εξηγεί στον «Ε.Τ.» ο Χάρης Κοντοές, 
διευθυντής ερευνών δορυφορικών και 
τηλεσκοπικών εφαρμογών του Αστε-
ροσκοπείου.

Η ιστοσελίδα http://ocean.space.
noa.gr/seviri/fend_new/index.php 
βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Δι-
εύθυνση Προστασίας Δασών και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και τις τοπικές 
Υπηρεσίες Δασαρχείων ανά την Ελ-
λάδα. Συμπληρωματικά, το Αστερο-
σκοπείο έχει δημιουργήσει μία ακόμα 
ιστοσελίδα (http://ocean.space.noa.
gr/diachronic_bsm), που αφορά τη 
διαχρονική χαρτογράφηση σε υψηλή 
και πολύ υψηλή ανάλυση των καμέ-
νων δασικών εκτάσεων στην ελληνι-
κή επικράτεια. «Στόχος μας είναι κάθε 
χρόνο με το πέρας της περιόδου των 
πυρκαγιών να έχουμε ολοκληρωμένη 
εικόνα του τι άφησαν πίσω οι φωτιές 
του καλοκαιριού», αναφέρει ο κ. Κο-
ντοές. «Το αργότερο μέχρι το τέλος 
Οκτώβρη θα υπάρχει μια πανελλαδική 
αποτίμηση των καταστροφών σε δασι-
κές εκτάσεις. Η χαρτογραφική βάση θα 
ενημερώνεται κάθε χρόνο, ενώ έχουμε 
δημιουργήσει αρχείο με τις καμένες 
δασικές εκτάσεις των τελευταίων ετών 
ξεκινώντας από το 1984». ■
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Αιχμές Δένδια 
για εμπρησμό

Καταγγελίες 
από Σγουρό
«Πυρ Και μανια» ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός 
με αφορμή την πυρκαγιά σε 
εργοστάσιο ανακύκλωσης δίπλα 
στον ΧΥΤΑ Φυλής. Ο κ. Σγουρός 
καλεί την κυβέρνηση να παρέμβει 
αμέσως, καταγγέλλει ανεξέλε-
γκτη λειτουργία των Κέντρων Δι-
αλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ), υπαινίσσεται «παράνο-
μους επιχειρηματικούς ανταγω-
νισμούς», «κομματικές επιλογές 
που δεν λύνουν τα προβλήματα 
της διαχείρισης απορριμμάτων» 
και την επιτακτική ανάγκη λήψης 
μέτρων. Ισχυρίζεται δε ότι έχει 
προτείνει τη δημιουργία Περι-
φερειακής Αστυνομίας που θα 
ασχολείται με την παράνομη 
εναπόθεση σκουπιδιών. Κρίσιμα 
ερωτήματα θέτει ο κ. Σγουρός 
στον υπουργό Δημόσιας Τάξης 
Ν. Δένδια για την ακεραιότητα 
εργαζομένων-εγκαταστάσεων και 
τον υπουργό Περιβάλλοντος Γ. 
Μανιάτη για τη συμμετοχή των 
ΚΔΑΥ στην παράνομη εισαγωγή 
απορριμμάτων στην Αττική από 
νησιά και Πελοπόννησο.

αρ. ΧαΤΖ.

Το Αστεροσκοπείο στη 
μάχη της πυρόσβεσης 

▶▶ ΒαρυμΠΟμΠΗ

▶▶ ΚΕνΤρα αναΚυΚΛΩΣΗΣ

Η ΟΛΟνυΚΤια επιχείρηση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη 
Βαρυμπόμπη για την κατάσβεση 
της πυρκαγιάς ήταν η αφορμή για 
τη σύσκεψη, με τον Νίκο Δένδια 
να αφήνει σαφή υπονοούμενα 
για εμπρησμό. Υπενθυμίζεται ότι 
στις 17 Ιουλίου είχε ξεσπάσει 
φωτιά στην ίδια περιοχή στους 
πρόποδες της Πάρνηθας αργά 
το βράδυ ενώ έπνεαν ισχυροί 
άνεμοι, με τους αξιωματικούς 
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 
Εγκλημάτων Εμπρησμού να 
βρίσκουν πολλές ομοιότητες στην 
εκδήλωση των δύο πυρκαγιών. 
«Σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Πυροσβεστικού Σώματος, 
περίπου οι μισές πυρκαγιές από 
όσες έχουν εξιχνιαστεί τα αίτια 
οφείλονται σε εμπρησμό από 
πρόθεση», τόνισε ο κ. Δένδιας. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
αποφασίσθηκε να υπάρχει η 
μέγιστη επιφυλακή όλου του 
κρατικού μηχανισμού, με την 
Ελληνική Αστυνομία να κάνει 
συνεχείς περιπολίες στα δάση. 
Επιπλέον, θα ενισχυθούν οι περι-
πολίες από τους μοτοσικλετιστές 
του Πυροσβεστικού Σώματος και 
όπου κριθεί απαραίτητο ακόμα 
και από στρατιώτες. 

ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

αυΣΤΗρα μέτρα για την πρόλη-
ψη των πυρκαγιών αποφάσισε 
να λάβει ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, όπως 
ενημέρωσε χθες έπειτα από σύ-
σκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων 
του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Απαγόρευση της κυκλοφορί-
ας οχημάτων και πεζών στα πε-
ριαστικά δάση από τη δύση του 
ήλιου μέχρι την ανατολή, ενώ 
ανά περιπτώσεις θα ισχύει καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανα-
κοίνωσε ο υπουργός, με το μέτρο 
να τίθεται σε εφαρμογή μέχρι και 

το Σάββατο 10 Αυγούστου. Ο φό-
βος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών 
είναι ιδιαίτερα έντονος μέσα στην 
εβδομάδα έπειτα από το έκτακτο 
δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ για 
θυελλώδεις ανέμους. 

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 
προβλέπεται και σήμερα με κα-
τηγορία κινδύνου 4 για τις περι-
οχές της Αττικής, της Βοιωτίας, 
της Εύβοιας, της Κορινθίας, της 
Φθιώτιδας, της Λακωνίας, των 
Κυκλάδων και για τα νησιά Σκύ-
ρο και Χίο από τη Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας. 

ΤιΣ ΠΛΗγΕΣ ΤΟυΣ μετρούν οι 
περιοχές Βαρυμπόμπη και Μα-
ραθώνας, όπου εκδηλώθηκαν 
δύο μεγάλες πυρκαγιές τα δύο 
τελευταία 24ωρα. 

Οπως αναφέρει στον «Ε.Τ.» ο 
αντιδήμαρχος Υποδομών Αχαρ-
νών Παναγιώτης Γκίκας: «Ευ-
τυχώς οι ζημιές περιορίστηκαν 
σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι 
που καταστράφηκε ολοσχερώς, 
σε αποθήκες και κοτέτσια που 
βρίσκονταν στην περιοχή, χω-
ρίς να πληγούν κατοικημένα 
σπίτια». Παρ’ όλα αυτά η φω-

τιά, την οποία κατάφεραν να 
ελέγξουν οι πυροσβέστες από 
χθες το πρωί, κατέστρεψε με-
γάλη έκταση του δάσους. 

Παράλληλα, για τη φωτιά 
στον Μαραθώνα, που προκά-
λεσε ζημιές σε 20 σπίτια, το 
Αρχηγείο του Λιμενικού Σώ-
ματος διαψεύδει την ανακοί-
νωση του δήμου που αναφέρει 
ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν τζιπ 
του Λιμενικού προσέκρουσε σε 
κολόνα της ΔΕΗ και ανεφλέγη, 
χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις 
αναφορές. 

απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση Διάψευση από το Λιμενικό
▶▶ νΕα αυΣΤΗρα μΕΤρα ΠρΟΛΗΨΗΣ ▶▶ για Τα αιΤια ΤΗΣ ΦΩΤιαΣ ΣΤΟν μαραΘΩνα
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Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στην 
περιοχή Βαρυμπόμπης. Κάτω οι φωτιές σε ασπρόπυργο, Βαρυμπόμπη και 

μαραθώνα, όπως τις έδωσε το αστεροσκοπείο, σε πραγματικό χρόνο.


