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Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας πήραμε το παρακάτω Δελτίο 

Τύπου, το οποίο και δημοσιεύουμε.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

Συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο 
Πρέβεζας, την Πέμπτη 9 Απριλίου στην αίθουσα του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου της Νομαρχίας με την προεδρία του Νομάρχη Πρέβεζας κ. 
Βασίλη Ιωάννου.  Στη συνεδρίαση πήραν μέρος επίσης ο Αντινομάρχης 
κ. Βέργος, ο εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Στύλος, ο Προϊστάμενος του 
τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ. Σεϊτανιώτης, εκπρόσωποι των 
Δήμων, οι διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας, 
Φιλιππιάδας και Πάργας, o Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών, 
εκπρόσωποι της Αστυνομικής Δ/νσης και του Λιμεναρχείου Πρέβεζας 
και άλλοι φορείς.  

Βασικά θέματα της συνεδρίασης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών 
για την αύξηση της αποτελεσματικότητας τόσο στην πρόληψη όσο και 
στην καταστολή των πυρκαγιών. Πρώτιστος στόχος η  συνεργασία και η 
συστράτευση των δυνάμεων αλλά και η επαγρύπνηση όλων. 

Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Πρέβεζας, τόνισε χαρακτηριστικά: 
«Κληθήκατε σήμερα για να συζητήσουμε τον απαιτούμενο 

συντονισμό των ενεργειών μας εν όψει της επερχόμενης καλοκαιρινής 
περιόδου, με στόχο την Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση των 
δασικών πυρκαγιών. 

Ως γνωστόν, η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει από την 1η Μαΐου και 
τελειώνει την 31η Οκτωβρίου. Αυτή τη χρονική περίοδο οφείλουμε όλοι 



να έχουμε οργανώσει σωστά τις ενέργειές μας ώστε ο πυροσβεστικός 
μηχανισμός του νομού μας να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. 

Βασική προϋπόθεση για τον συντονισμό και την μέγιστη ετοιμότητα 
είναι η στενή συνεργασία και η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων όλων 
των φορέων που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση. 

Είμαι βέβαιος όπως και κατά το παρελθόν, έτσι και φέτος θα 
αποδείξουμε ότι μπορούμε με επιτυχία να επιτελούμε το καθήκον μας και 
να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στο νομό, απέναντι 
στους συμπολίτες μας και τις περιουσίες τους». 

Για μια ακόμη φορά ο Νομάρχης επεσήμανε την ελλιπή 
χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, γεγονός που όπως δήλωσε 
δυσχεραίνει το έργο τόσο των Νομαρχιών όσο και των Δήμων. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εθελοντική προσφορά: «Σύμφωνα 
με στοιχεία που είναι στη διάθεσή μας έχουμε ως φορείς του νομού 
προετοιμαστεί επαρκώς και θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο στο 
επόμενο διάστημα. Για να είμαστε όμως πλήρως αποτελεσματικοί στο 
δύσκολο έργο μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια και την υποστήριξη όλων 
των πολιτών. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση του 
εθελοντικού κινήματος στον τομέα της πολιτικής προστασίας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι για μια ακόμη φορά η 
Πολιτεία δεν μας έχει χρηματοδοτήσει γι’αυτό το έργο. Ελπίζουμε αυτό 
να γίνει στο επόμενο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε με επάρκεια να 
ανταποκριθούμε». 

 
Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας 

 
*********************************************************** 

 
 
Το παραπάνω Δελτίου Τύπου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί η φωτιά 

μπορεί να απειλήσει άμεσα τους οικισμούς, τα δάση, τα χωράφια μας, τις 
περιουσίες μας. 

Ποια μέτρα όμως λαμβάνονται έναντι του κινδύνου της πυρκαγιάς; 
Την απάντηση σε αυτό θα την παραθέσουμε ευθύς αμέσως, 

πηγαίνοντας σε μια τέτοια περιοχή που έγιναν έργα αντιπυρικής 
προστασίας, στον Γαλατά ν. Πρέβεζας. 

Τι περιλαμβάνουν λοιπόν αυτά τα μέτρα και πως υλοποιείται αυτό το 
πρόγραμμα της πυροπροστασίας; 

Ο πρόεδρος της ΤοπικήςΚοινότητας Γαλατά, κ. Κώστας Αθανασίου, 
μας οδήγησε στα μέρη του Τοπικού του Διαμερίσματος, από το οποίο 
πήραμε και το παρακάτω θέμα: 

 
 



*************************************************** 
 

Μέτρα Πυροπροστασίας 
 
 

 
 

Αυτός είναι ένας αγροτικός δρόμος που έχει κλείσει από βλάστηση. 
Μόλις μετά βίας τον ξεχωρίζεις. Η βλάστηση από τα δεξιά και τα 
αριστερά του έχει εξαπλωθεί και τον έχει καταλάβει. 

Αν μείνει έτσι κι άλλο ένα χρόνο, τότε δεν θα υπάρχει καθόλου 
δρόμος, γιατί δεν θα μπορεί να περνά κανείς. 

Αν μια φωτιά (μη γένοιτο), εκτός απροόπτου έρθει από το ένα μέρος 
του δρόμου, τότε δεν θα έχουν πρόσβαση κανένα όχημα της 
πυροσβεστικής ή άλλο για να την κατασβήσει. Ο ίδιος ο δρόμος 
μεταδίδει την φωτιά από το ένα μέρος π.χ. του κάμπου που μπορεί ν’ 
ανέβη προς τα πάνω, προς τον οικισμό πολύ άνετα. 

Ανάγκη λοιπό μεγάλη είναι να διανοιχτούν οι αγροτικοί δρόμοι και να 
καθαριστούν. 
  



 
 
 
Άλλος ένας αγροτικός δρόμος.  
Εκτός από το καθάρισμα της βλάστησης που υπάρχει δεξιά κι 

αριστερά του για να διανοιχθεί προκειμένου να χωρέσουν τα μεγάλα, 
κυρίως, πυροσβεστικά οχήματα, οι κεντρικοί τουλάχιστον αγροτικοί 
δρόμοι χρειάζονται και συντήρηση με αμμοχάλικο. Αλλιώς δεν μπορούν 
να περάσουν από εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα. Τα νερά των βροχών 
του χειμώνα και οι χείμαρροι, έχουν …φάει και διαβρώσει το οδόστρωμά 
του κι ο δρόμος έχει τεράστιες λακκούβες, από τις οποίες δεν μπορεί να 
περάσει κανένα όχημα. Ο δρόμος την άνοιξη είναι αδιάβατος για όλα τα 
οχήματα και βράχια ξεπροβάλλουν στο οδόστρωμά του. 

Ο παραπάνω δρόμος βρίσκεται στο Δημ. Διαμέρισμα Γαλατά, αρχίζει 
από την θέση Σάββα (εκκλησία Αγίου Σάββα) και καταλήγει στην θέση 
Χουλιαράδες.  

Αυτόν τον δρόμο θα δούμε βήμα-βήμα πως γίνεται ο καθαρισμός του 
προκειμένου να γίνει βατός και προσπελάσιμος για τα αυτοκίνητα της 
δασοπυρόσβεσης. 

 
  



 
 
Ένας εργάτης, στην αρχή, αναλαμβάνει με αλυσοπρίονο να κόψει τα 

δένδρα, τα ξυλώδη φυτά, καθώς επίσης τα βάτα και την άλλη φυτική 
βλάστηση που υπάρχουν μεταξύ ιδιοκτησιών και του δρόμου. Με τον 
τρόπο αυτό, τα πλέγματα, οι πάσσαλοι, οι τοίχοι και τα άλλα ορόσημα 
των χωραφιών δεν καταστρέφονται (όταν θα περάσει το βαρύ μηχάνημα 
στη συνέχεια για να τους ξακαθαρίσει) και ξεχωρίζει τώρα ο δρόμος από 
τις γειτονικές του ιδιοκτησίες.  

Με την εργασία αυτή μπορεί να καθαριστεί ένας δρόμος σε όλο το 
πλάτος του, χωρίς να θιγούν ιδιοκτησίες.  
  



 
 
 
Ο εργάτης με προσοχή ήδη έχει κόψει τα βάτα και τα άλλα φυτά και 

κλαδιά στα σύνορα των ιδιοκτησιών. Τα πλέγματα, οι πάσσαλοι, οι τοίχοι 
και τα άλλα ορόσημα των χωραφιών δεν θίγονται, δεν καταστρέφονται 
αλλά παραμένουν στις θέσεις τους. Έτσι δεν έχει διαταραχθεί το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς χωραφιών, των όμορων προς τον δρόμο αυτό. 

Η τσάπα είναι έτοιμη τώρα να περάσει. 
 

  



 
 
Τώρα η τσάπα αναλαμβάνει να καθαρίσει τον δρόμο σε όλο το πλάτος 

του. Ο δρόμος ανοίγει πλέον για να χωρέσουν ακόμη και τα πιο μεγάλα 
πυροσβεστικά οχήματα. 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
Η τσάπα επί το έργο. Μέσα στον υψωμένο κουβά της έχει έναν 

εργάτη που κόβει με αλυσοπρίονο τα μεγάλα κλαδιά των δένδρων που 
έχουν επεκταθεί μέσα στους δρόμους κι εμποδίζουν τα οχήματα να 
περάσουν. Αυτά τα κλαδιά, δεν μπορεί να σπάσουν με τον κουβά της, 
γιατί θα κοπούν ολόκληροι κορμοί δένδρων, θα καταστραφούν 
περιφράξεις κλπ. Εμποδίζουν εν τω μεταξύ την διέλευση των 
πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Έτσι, τα κάθε είδους δένδρα που έχουν τα κλαδιά τους μέσα στους 
αγροτικούς δρόμους καθαρίζονται. Ο εργάτης πάνω στον κουβά της 
τσάπας, κόβει τα κλαδιά, ώστε να μπορούν να περνάνε μέσα από τους 
δρόμους τα οχήματα προκειμένου να συνεισφέρουν αποτελεσματικά 
στον πόλεμο κατά της φωτιάς. 

 
 

  



 
 
Ο εργάτης σε ύψος, μέσα στον κουβά της τσάπας, καθαρίζει τα 

κλαδιά. Μια εργασία απόλυτα απαραίτητα όχι μόνο για την 
πυροπροστασία, αλλά και για την κυκλοφορία των οχημάτων καθόλο το 
έτος. Κι αν αυτό γίνεται για τους αγροτικούς δρόμους, πόσο μάλλον 
πρέπει να γίνεται και για τους αστικούς δρόμους, εντός της πόλης ή των 
οικισμών μας… 

 
  



 
 
Ο δρόμος, ελεύθερος πλέον για την διέλευση του βαρύ 

πυροσβεστικού οχήματος, αλλά και κάθε αγροτικού ή άλλου είδους 
οχήματος. Αυτό πρέπει να γίνεται σε μόνιμη βάση κι όχι μόνο όταν 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.  

 
Και πάλι ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Τ.Δ. Γαλατά, κ. Κώστα 

Αθανασίου για την φιλοξενία του. 
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