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Η επιφάνεια που κάηκε στην πυρκαγιά της 16ης Ιουλίου 2008

Β Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Από την πυρκαγιά κάηκαν συνολικά τέσσερεις γειτονικές επιφάνειες
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΑ

Χαρτογράφηση της επιφάνειας

Πρόταση για κήρυξη της καμένης έκτασης ως αναδασωτέας

Σύνταξη πίνακα υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης λόγω πυρκαγιάς

Σύνταξη μελέτης κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων

Σύνταξη μελέτης αναδάσωσης της καμένης έκτασης

(με συνοδό έργο τη διάνοιξη δασικού δρόμου)

Εξασφάλιση φυτών για τις αναδασωτικές επεμβάσεις

Οργάνωση του ποτίσματος των αναδασώσεων

Εξασφάλιση χρηματοδότησης

Οργάνωση επικοινωνίας

Η χαρτογράφηση καταμέτρησε 250 στρέμματα καμένης
επιφάνειας. Το σχετικό διάγραμμα συνόδευσε την πρόταση της
Φιλοδασικής για κήρυξη της καμένης έκτασης ως αναδασωτέας.

Το Δασαρχείο Πεντέλης συνέταξε ενιαία απόφαση και για τις
τέσσερεις καμένες επιφάνειες. 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών που ολοκληρώθηκαν σε
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, συνεργάστηκαν η
Φιλοδασική, το Δασαρχείο Πεντέλης και ο ΣΠΑΥ.

Αξιοποιώντας την εμπειρία από προηγούμενες πυρκαγιές
(16/7/1973 Κουταλάδες, 18/7/1988 Καλοπούλα, 

4/6/1990 Καλόγερος,   16/6/2000 Παληός Σκουπιδότοπος), 
ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα :

ΣύνταξηΣύνταξη πίνακαπίνακα υλοτομίαςυλοτομίας έκτακτηςέκτακτης κάρπωσηςκάρπωσης λόγωλόγω πυρκαγιάςπυρκαγιάς

Καταμέτρηση του καμένου ξύλου και δυνατότητα υλοτομίας του

ΣύνταξηΣύνταξη μελέτηςμελέτης κατασκευήςκατασκευής αντιδιαβρωτικώναντιδιαβρωτικών έργωνέργων

Αναγκαίες εργασίες προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση
με την αξιοποίηση του καμένου ξύλου

ΣύνταξηΣύνταξη μελέτηςμελέτης αναδάσωσηςαναδάσωσης τηςτης καμένηςκαμένης έκτασηςέκτασης

Εγκαιρη προετοιμασία για αναδασωτικές επεμβάσεις με την
επισήμανση ότι «… θα λάβουν υπόψη τους την φυσική αναγέννηση αν
και όπου αυτή υπάρξει περιοριζόμενες στις λιγότερο ή καθόλου
αναγεννημένες επί μέρους θέσεις και επιφάνειες».

Η τεχνικήτεχνική αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή και
προσέφερε λίγο χρόνο για εξασφάλισηεξασφάλιση φυτώνφυτών για τις αναδασωτικές
επεμβάσεις κυρίως με την παραγωγή φυταρίων στα φυτώρια της
Φιλοδασικής αλλά και από άλλες πηγές.

Τα προτεινόμενα προς φύτευση φυτά είναι :

Χαλέπιος πεύκη, Κυπαρίσσι, Κουτσουπιά, Χαρουπιά, Αριά,

Βελανιδιά, Χνοώδης δρύς, Κουκουναριά, Αγριελιά.

Ειδικό πρόβλημα η οργάνωσηοργάνωση τουτου ποτίσματοςποτίσματος των αναδασώσεων
που θα διευκολυνθεί εν μέρει από τη διάνοιξη μικρού δασικού
δρόμου ο οποίος θα «κλείσει» και θα φυτευθεί μετά άπό τις
αναδασωτικές επεμβάσεις. 
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Το ΔΣ της Φιλοδασικής επιφορτίστηκε εκτός των άλλων με το
δύσκολο έργο της εξασφάλισηςεξασφάλισης χρημάτωνχρημάτων προσβλέποντας στην
υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Την οργάνωση της «επικοινωνίας» του εγχειρήματος ανέλαβε η
διοίκηση της Φιλοδασικής με ειδικούς συνεργάτες, αξιοποιώντας
τον καλά οργανωμένο διαδικτυακόδιαδικτυακό τόποτόπο της Φιλοδασικής, το
τριμηνιαίοτριμηνιαίο περιοδικόπεριοδικό ΦΥΣΗ & ΖΩΗ που εκδίδεται αδιαλείπτως
από το 1970 και διανέμεται στα μέλη του σωματείου, σε
συνδρομητές, σε φορείς και σε σχολεία και τον ημερήσιοημερήσιο καικαι
περιοδικόπεριοδικό τύποτύπο.

ΤαΤα έργαέργα αποφασίστηκεαποφασίστηκε νανα
εκτελεστούνεκτελεστούν απόαπό τοτο προσωπικόπροσωπικό τηςτης
ΦιλοδασικήςΦιλοδασικής καικαι γιαγια τοτο σκοπόσκοπό αυτόαυτό
προσλήφθηκανπροσλήφθηκαν ακόμηακόμη δύοδύο άτομαάτομα..

ΤαΤα έργαέργα ξεκίνησανξεκίνησαν μόνομόνο μετάμετά τηντην
εξασφάλισηεξασφάλιση τωντων απαραίτητωναπαραίτητων
εγκρίσεωνεγκρίσεων γιαγια τιςτις οποίεςοποίες δενδεν
ακολουθήθηκεακολουθήθηκε ηη ««διαδικασίαδιαδικασία τουτου
κατεπείγοντοςκατεπείγοντος»»

ΤαΤα έργαέργα εκτελέστηκανεκτελέστηκαν μεμε επιμέλειαεπιμέλεια, , 

τατα καμένακαμένα δένδραδένδρα ρίφθηκανρίφθηκαν καικαι
προσδέθηκανπροσδέθηκαν επιτόπουεπιτόπου, , 

δενδεν μετακινήθηκανμετακινήθηκαν κορμοίκορμοί

καικαι τατα κλαδιάκλαδιά διαστρώθηκανδιαστρώθηκαν κατάκατά μήκοςμήκος
τωντων ισουψώνισουψών καμπυλώνκαμπυλών

ΗΗ εικόναεικόνα μετάμετά απόαπό βροχήβροχή δείχνειδείχνει ότιότι

τατα έργαέργα γενικάγενικά λειτούργησανλειτούργησαν
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ΜεΜε τητη χρήσηχρήση τωντων ίδιωνίδιων
τωντων φυσικώνφυσικών υλικώνυλικών
προστατεύεταιπροστατεύεται ηη περιοχήπεριοχή
χωρίςχωρίς νανα διαταράσσεταιδιαταράσσεται
τοτο τοπίοτοπίο

Το προσωπικόπροσωπικό τηςτης ΦιλοδασικήςΦιλοδασικής που εργάστηκε τον περασμένο χειμώνα στην
κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων στους Κουταλάδες κάτω από την
καθοδήγηση των εργοδηγών Δημήτρη Ζίνδρου και Κώστα Φανάρα, 
απαρτίζουν οι :

Κ. Μπαλωμένος, Π. Μαυριανός, Π. Ρίζος, Δ. Αγγελόπουλος, Η. Καμιίώτης, 
Ν.Τσαπραλής, Σ. Μπαγκντασαριάν, Α. Γκιρτοβίτης, Γ. Ζιώγας, Ν. Καμπάκος, 
Σ.Καμπάκος, Γ. Μητρόπαπας και Σ. Σκούμπης. Ο Α.Ζιώγας είχε την ευθύνη της
συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και ο Φ.Χώχος, ως
δασοφύλακας, την ευθύνη της φύλαξης της περιοχής.

Τις εργασίες επέβλεψε ο Δασολόγος Ν.Πάγκας.

aestheticforest@philodassiki.org


