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1ο Διασκευασμένο Απόσπασμα  –  Η απόγνωση της κυρίας Παναγιώτας 

Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου 
Τσακαλίδη από το χωριό Γούβες της 
Βόρειας Εύβοιας συγκλονίζει. 
Αποτυπώνει την απόγνωση της κυρίας 
Παναγιώτας, την ώρα που ο πύρινος 
εφιάλτης πλησιάζει στο χωριό και στο 
σπίτι της. 

Όπως ανέφερε ο φωτογράφος «Η 
πυρκαγιά είχε φτάσει πολύ κοντά στο 
σπίτι της και η ίδια αναζητούσε τον 
άνδρα της. Ήταν από τους πολλούς 
κατοίκους του χωριού που είχαν επιλέξει 
να μείνουν πίσω, προκειμένου να 
προστατέψουν τις περιουσίες τους. 

Φώναζε για τους κόπους μιας ζωής». Ευτυχώς, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, η φωτιά σταμάτησε λίγο πριν φτάσει 
στα σπίτια και δεν έπαθαν ζημιές, ενώ η κυρία Παναγιώτα που ζαλίστηκε από την έντονη φόρτιση, 
μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.  

Η συγκεκριμένη φωτογραφία φιλοξενήθηκε από τα περισσότερα διεθνή περιοδικά και εφημερίδες και 
ψηφίστηκε ως μία από τις κορυφαίες φωτογραφίες του 2021 από το περιοδικό Time.   
Πηγή: https://www.kathimerini.gr/ 

2ο Διασκευασμένο Απόσπασμα  - Φωτιά στην Εύβοια: Στάχτη το ένα τρίτο των δασών. 

Το ένα τρίτο των δασών της Εύβοιας καταστράφηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με ανάλυση 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.   

Την ίδια ώρα, μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι. Οι περισσότεροι επαγγελματίες του 
κλάδου πήγαιναν τα μελίσσια τους στο δεύτερο μεγαλύτερο, σε έκταση, νησί της χώρας, μέρος το όπου 
παραγόταν το 65% του πευκόμελου. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας «η καταστροφή του 
πευκοδάσους στη Βόρεια Εύβοια, ενός ώριμου πευκοδάσους, είναι μια απώλεια τεραστίων διαστάσεων και 
το τίμημα πολύ μεγάλο και θα το πληρώνει η ελληνική μελισσοκομία για τα επόμενα 30 χρόνια». Μάλιστα 
σύμφωνα με τον ίδιο «το δάσος της Βόρειας Εύβοιας θα κάνει περισσότερο από 30 χρόνια για να γίνει 
παραγωγικό, για να γίνει όπως ήταν».  Πηγή: https://www.cnn.gr/  

https://www.in.gr/2021/11/24/greece/time-sygklonistiki-fotografia-apo-tin-eyvoia-anamesa-stis-koryfaies-tou-2021/
https://www.kathimerini.gr/society/561462121/i-apognosi-tis-kyrias-panagiotas-treis-fotografoi-miloyn-stin-k-gia-tis-istories-piso-apo-ta-klik-tis-katastrofis/
https://www.cnn.gr/perivallon/story/279458/fotia-stin-eyvoia-staxti-to-ena-trito-ton-dason
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3ο Διασκευασμένο Απόσπασμα  - Από καλώδια της ΔΕΗ η φωτιά στην Κινέτα 

Σε δύσβατο σημείο, από όπου περνάνε καλώδια της ΔΕΗ, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Κινέτας το μεσημέρι 
της 23ης Ιουλίου, λίγες ώρες πριν τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής. 

Σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκύπτει ότι έσπασαν οι μονωτήρες (τα 
αντικείμενα –κεραμικά ή πορσελάνινα- που είναι ορατά σε κάθε στύλο της ΔΕΗ και είναι απαραίτητα 
εξαρτήματα πάνω στα οποία στηρίζονται τα καλώδια). Εκτιμάται ότι έσπασαν λόγω ελλιπούς συντήρησης. Στη 
συνέχεια, δημιουργήθηκαν σπίθες και έτσι εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. 

Η Πυροσβεστική έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο του εμπρησμού, διότι το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσβατο και 
δεν μπορεί να προσεγγιστεί με όχημα. Συγκεκριμένα απέχει τουλάχιστον μία ώρα με τα πόδια από τον 
κοντινότερο δρόμο της περιοχής. Έτσι, θα ήταν απίθανο να μεταβεί κάποιος εκεί για να βάλει φωτιά, καθώς 
το ρίσκο θα ήταν πολύ μεγάλο γι’ αυτόν λόγω της μεγάλης δυσκολίας στη διαφυγή. Είτε θα γινόταν αντιληπτός 
είτε θα έθετε σε κίνδυνο τον εαυτό του λόγω της φωτιάς.  

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένα περιστατικό πυρκαγιάς που οφείλεται, 
τουλάχιστον σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, σε κακή συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας. 
Υπενθυμίζεται ότι από πυλώνες της ΔΕΗ είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2017 η μεγάλη φωτιά που κατέκαψε 
δασική έκταση στον Κάλαμο και στο Καπανδρίτι. Πηγή: https://www.huffingtonpost.gr/  

4ο Διασκευασμένο Απόσπασμα   - «Θάλαμος αερίων» η Αττική από τις πυρκαγιές 

Τα τελευταία χρόνια είχαμε δασικές πυρκαγιές σε όλους τους ορεινούς όγκους που περικλείουν την Αττική. 
Όπως αναφέρουν οι ακαδημαϊκοί, Χρήστος Ζερεφός και  Κώστας Συνολάκης, μια τέτοια κατάσταση 
δημιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον για τους κατοίκους της Αθήνας και επηρεάζεται η ποιότητα του αέρα που 
αναπνέουμε, αφού τα δάση απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, μέσω της 
φωτοσύνθεσης και παράγουν οξυγόνο.  Συνέπεια της απώλειας των δασών είναι ότι χάνεται ο φυσικός 
κλιματισμός και οι πνεύμονες της πόλης.  

Οι πυρκαγιές συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αφού έχει αυξηθεί ο αριθμός των καυσώνων και η έντασή 
τους και έχει μειωθεί η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, τα τελευταία 30 χρόνια στην Αττική. Αυτές οι 
συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες για δασικές πυρκαγιές». 

Επιπλέον, ιδιαίτερα για τις μελλοντικές γενιές παιδιών που μεγαλώνουν στην Αττική, η ποιότητα της ζωής 
τους θα είναι διαφορετική και υποβαθμισμένη σε σχέση με σήμερα, καθώς θα μεγαλώνουν σε μία πόλη 
περιτριγυρισμένη από έρημο, όπως στο Ντουμπάι.  
Πηγή: https://www.tovima.gr/  

https://www.huffingtonpost.gr/entry/apokleistiko-thema-huffpost-greece-apo-kalodia-tes-dee-e-fotia-sten-kineta_gr_5b9b7df5e4b046313fb9e775
https://www.tovima.gr/2021/09/02/society/thalamos-aerion-i-attiki-apo-tis-pyrkagies/
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5ο Διασκευασμένο Απόσπασμα  - Χίος: Σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή των μαστιχόδεντρων 

Οι σχίνοι θα κάνουν χρόνια να "δακρύσουν" ξανά στα χωριά της Ελάτας, της Βέσσας και του Λιθίου, αφού η 
πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά στο πέρασμά της τα μαστιχόδεντρα. 

Σε μια περιοχή που η ζωή είναι συνυφασμένη με την καλλιέργεια, τη συλλογή και την επεξεργασία της 
μαστίχας και με δεδομένο ότι οι σχίνοι χρειάζονται περισσότερα από πέντε χρόνια για να αρχίσουν να 
δίνουν το «μαγικό δάκρυ» τους, η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. 

Αν και σχίνοι υπάρχουν σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στη νότια Χίο καλλιεργούνται συστηματικά και δίνουν το 
πολύτιμο δάκρυ τους, τη μαστίχα. Το μαστιχόδεντρο δεν αναπτύσσεται πουθενά αλλού διότι απαιτεί ένα 
ιδιαίτερο μικροκλίμα με ήπιους χειμώνες και πολύ ξηρά καλοκαίρια. 

Η μαστίχα της Χίου αναγνωρίστηκε από τα αρχαία χρόνια, τόσο για το ιδιαίτερο άρωμα της, όσο και για τις 
θεραπευτικές της ιδιότητες. Έχει καταγραφεί ως η πρώτη φυσική τσίκλα του αρχαίου κόσμου, που 
χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό των δοντιών και της αναπνοής. Χρησιμοποιούνταν και ως δραστικό 
συστατικό σε μια σειρά από φαρμακευτικές συνταγές και γιατροσόφια για τη θεραπεία ασθενειών του 
πεπτικού συστήματος.  
Πηγή: Χίος: Σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή των μαστιχόδεντρων, Γεωργία Κουρουπάκη, 2016,  
https://www.cnn.gr/ellada/story/40676/xios-sxedon-oloklirotiki-i-katastrofi-ton-mastixodentron  

6ο Διασκευασμένο Απόσπασμα  – Η πρόληψη μπορεί να μας σώσει 

Ο καθηγητής δασοκομίας Θεοχάρης Ζάγκας, δηλώνει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να 
κάνουμε σε επίπεδο πρόληψης αν δεν θέλουμε να έχουμε τις ίδιες εικόνες καταστροφής κάθε χρόνο.  
Συγκεκριμένα, όπως μας λέει, χρειάζεται: 

Επιτήρηση των δασικών εκτάσεων. Σε επικίνδυνες περιοχές, πρέπει να επιδιώξουμε την 24ωρη επιτήρηση 
του χώρου, με τεχνολογίες (θερμικές κάμερες, δορυφορικά μέσα και drones), αλλά και με το ανθρώπινο 
μάτι. Θα πρέπει να οργανώνονται περιπολίες μέσα στο δάσος από δασικούς υπαλλήλους και εθελοντές ώστε 
να μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα μια δασική πυρκαγιά, κατά την έναρξή της. 

Ομάδες άμεσης επέμβασης.  Εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τον έγκαιρο εντοπισμό μιας πυρκαγιάς, θα πρέπει 
να ενημερώνονται ομάδες άμεσης επέμβασης, που θα αποτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό και αυτοκίνητα 4Χ4, με δεξαμενή νερού που θα επεμβαίνουν στο σημείο μηδέν και θα 
προχωρούν σε κατάσβεση.  

Αντιπυρικές ζώνες. Η διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικών ζωνών ή λωρίδων μέσα στο δάσος έχει σκοπό να 
ανακόψει την πορεία μιας πιθανής πυρκαγιάς. Οι λωρίδες αυτές θα χρησιμοποιούνται και ως αντιπυρικές 
ζώνες, αλλά και ως βοηθητικοί δρόμοι για τα πυροσβεστικά οχήματα.  

Καθαρισμός των δασών από την ξερή βλάστηση. Τα δάση καίγονται γιατί είναι εγκαταλελειμμένα, είπε ο 
καθηγητής. «Υπάρχουν περισσότερα δέντρα από αυτά θα έπρεπε.  Χρειάζεται να τα αραιώνουμε και να τα 
αξιοποιούμε ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.  

Ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελεί θεμέλιο για την 
πρόληψη των πυρκαγιών. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση οδηγεί στην υπεύθυνη δραστηριοποίηση, ώστε οι 
ενέργειες των πολιτών να μην αποτελούν κίνδυνο, αντιθέτως να αποτελούν μέσο πρόληψης των πυρκαγιών. 

Ο καθηγητής Ζάγκας διαβεβαιώνει πως εφόσον γίνουν αυτά “θα μπορούμε να προλάβουμε μεγάλο ποσοστό 
των δασικών πυρκαγιών και ελάχιστες φωτιές θα ξεφεύγουν”.   
Πηγές: https://www.news247.gr/ ; https://www.lifo.gr/ 

https://www.cnn.gr/ellada/story/40676/xios-sxedon-oloklirotiki-i-katastrofi-ton-mastixodentron
https://www.news247.gr/sunday-edition/ta-dasi-xanaginontai-to-thema-einai-pos-den-tha-xanakaoyn.9320328.html
https://www.lifo.gr/now/greece/zagkas-i-prolipsi-mporei-na-apotrepsei-995-ton-pyrkagion-na-ginoyn-mega-pyrkagies

