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Εγχειρίδιο για την πρόληψη αλλά και τα μέτρα προστασίας για πυρκαγιές με τη 
σφραγίδα του ΟΗΕ (ήχος) 
 
Alithia Online, 28 February 2013 
 
 

Στη Χίο και στις πληγείσες από την πυρκαγιά του Αυγούστου 
περιοχές βρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο, καλεσμένος του 
Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου 
Κέντρου παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών, που εποπτεύεται 
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Ιωάννης Μητσόπουλος. 
 
Στόχος των επαφών που είχε με κατοίκους της περιοχής ήταν να 
αντλήσει πληροφορίες ώστε να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο που 
θα λειτουργήσει ως μπούσουλας για πολίτες και υπηρεσίες για τις 
πυρκαγιές, τόσο στην κατεύθυνση της πρόληψης όσο και στα 
μέτρα που μπορεί να λάβει ο καθένας όταν αυτές εκδηλωθούν. 
 

Η πρωτοβουλία του οργανισμού αναπτύσσεται τον τελευταίο χρόνο και όπως δήλωσε στο Ράδιο 
ΑΛΗΘΕΙΑ ο κ. Μητσόπουλος ο συγκεκριμένος οδηγός θα παρουσιαστεί στις 13 Μαϊου και θα αφορά 
τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, μιας και σ’αυτές υπάρχουν πολλά κοινά σημεία όσον αφορά τις 
δασικές πυρκαγιές. 
 
Όπως τόνισε ο ίδιος από τις συνομιλίες του με τους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά του 
Αυγούστου δυστυχώς και στην περίπτωση της Χίου διαπίστωσε ότι υπήρχαν προβλήματα 
συντονισμού, ενώ δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο που να αφορά π.χ. εκκένωση χωριών, πως 
γίνεται, από ποιους και προς ποιους δρόμους κινούνται οι κάτοικοι, πλήρη ενημέρωση των τοπικών 
κοινοτήτων για τα μέσα πυρόσβεσης και την κατάστασής τους (κρουνοί, δεξαμενές) κ.λ.π.  
  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Κέντρου παρακολούθησης 
δασικών πυρκαγιών 
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Development of guidelines for defense of rural settlements against forest fires. An initiative by 
the Council of Europe 
 
Alithia Online, 28 February 2013 
 
The representative of the Global Fire Monitoring Center, Dr. Ioannis Mitsopoulos, visited Chios Island 
and the fire-affected areas of the large August 2012 fire, the previous 3 days, invited by the "Maria 
Tsakos" Foundation. The aim of the contacts he had with residents and affected population was to 
obtain information and inputs in order to create a guideline that will serve as a tool for citizens and for 
local authorities on forest fires and it will provide with state-of-the-art information on wildfire damage 
prevention measures, and defense of wildfires threatening settlements and rural assets. This initiative 
developed over the last year is financial supported by the Council of Europe and it will be presented 
in its final format after a dedicated workshop in Athens, on the 13th of May 2013, organized by the 
European Center of Forest Fires. The content of the guidelines will cover the countries of Eastern and 



Southern Europe, since these are many commonalities with regard to forest fires and to the 
socioeconomic factors across the area. 
 
Dr. Ioannis Mitsopoulos said to our radio station that a lot of coordination problems during the August 
2012 suppression tactics were found, while there was no organized plan on the evacuation of the 
villages (how, by whom and to which directions). Another important issue that it is expected to be 
addressed by the guidelines is the information to the residents how to apply all fire safety regulations 
for their house (clearing vegetation, etc.) and to protect themselves and their communities from fires. 
 
 
Original link to the interview (mp3): 
 
http://www.alithia.gr/images/media/2013/mitsopoylos%20gianis%20ohe%20gia%20egxeiridio%20foti
a.mp3 
 
 


