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Πεξίιεςε 
Σν αληηπχξ είλαη κηα κέζνδνο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε θσηηάο 

πνπ αλάβνπλ νη δαζνππξνζβέζηεο ζηνλ δξφκν κηαο επεξρφκελεο ππξθαγηάο κε ζηφρν λα αλαθφςνπλ 

ηελ εμάπισζή ηεο. ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ππξθαγηέο φιν θαη κεγαιχηεξεο 
έληαζεο νη νπνίεο είλαη αδχλαην λα αληηκεησπηζζνχλ κε άκεζε πξνζβνιή ηνπ κεηψπνπ, ην αληηπχξ 

απνηειεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν δαζνππξφζβεζεο πνπ φκσο ζηε ρψξα καο 

δελ κπνξεί επηζήκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί. ηελ εξγαζία απηή ηεθκεξηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά ε χπαξμε 

ηεο ζρεηηθήο γλψζεο θαη ε ρξήζε ηνπ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ππφ 
ζπλζήθεο απειπηζίαο θαηά ηηο κεγα-ππξθαγηέο ηνπ 2007. Πεξηγξάθεηαη, επίζεο, ε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε σο πξνο ηε γλψζε θαη εθαξκνγή ηνπ θαη πξνηείλνληαη νη απαηηνχκελεο αιιαγέο γηα ην 

κέιινλ ψζηε λα γίλεη μαλά κηα λφκηκε θαη απνηειεζκαηηθή επηινγή γηα ηνπο δαζνππξνζβέζηεο. 
 

Λέμεηο θιεηδηά: Αληηπύξ, δαζηθή ππξθαγηά, δαζνππξόζβεζε, έκκεζε πξνζβνιή. 

 

Βηζαγσγή 

Σν αληηπχξ είλαη κηα κέζνδνο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

θσηηάο πνπ αλάβνπλ νη δαζνππξνζβέζηεο ζηνλ δξφκν κηαο επεξρφκελεο ππξθαγηάο κε ζηφρν λα 

αλαθφςνπλ ηελ εμάπισζή ηεο. Έηζη ε θσηηά γίλεηαη εξγαιείν δαζνππξφζβεζεο. Οη δαζνππξνζβέζηεο 
ζπλήζσο αλάβνπλ ηελ θσηηά θαηά κήθνο γξακκηθνχ ζηνηρείνπ γπκλνχ απφ θαχζηκε χιε, φπσο 

δξφκνο, αληηππξηθή δψλε, θιπ., πξνο ηελ πιεπξά απφ ηελ νπνία πιεζηάδεη ην επεξρφκελν κέησπν. 

ηφρνο είλαη λα θαεί ε βιάζηεζε πνπ πξφθεηηαη λα βξεζεί ζηνλ δξφκν ηεο ππξθαγηάο κε θσηηά κηθξήο 
ζρεηηθά έληαζεο θαη ειεγρφκελεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε φηαλ θζάζεη ε ππξθαγηά λα κελ έρεη ηη λα 

θάςεη θαη έηζη λα ζηακαηήζεη. Σν αληηπχξ είλαη κία κέζνδνο έκκεζεο πξνζβνιήο θαζψο δελ 

αληηκεησπίδεη ηελ ππξθαγηά ελεξγψληαο απεπζείαο πάλσ ζηηο θιφγεο κε ξίςε λεξνχ, ρψκαηνο, θιπ. 

αιιά νη ελέξγεηεο γίλνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε. Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ απαηηείηαη θαιή 
γλψζε θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, θαζψο πξέπεη λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο ρψξνο πνπ ζα απμήζεη ηελ  

πηζαλφηεηα επηηπρίαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δαζνππξνζβεζηψλ, ν θαηάιιεινο ρξφλνο γηα ηελ έλαξμε 

θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ, αιιά θαη ε θαηάιιειε κέζνδνο έλαπζεο ηεο θσηηάο θαη ειέγρνπ ηεο. 
Καζψο θαηά ηα ηειεπηαία έηε, νη κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο αθξαίαο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ 

παγθνζκίσο έλα φιν θαη πην ζπρλφ θαηλφκελν κε ζπλερψο απμαλφκελε δπζθνιία αληηκεηψπηζεο αιιά 

θαη θαηαζηξνθηθφηεηα, νη δαζνππξνζβέζηεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα θαηαθεχγνπλ φιν θαη πην ζπρλά 
ζε κεζφδνπο έκκεζεο πξνζβνιήο. Ώλ θαη φιν θαη ηζρπξφηεξα, ηα ζχγρξνλα κέζα θαηάζβεζεο δελ 

επαξθνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θνινζζηαίεο θιφγεο, ηνλ ηαρχηαην ξπζκφ εμάπισζεο θαη ηηο 

μαθληθέο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ησλ αθξαίαο έληαζεο ππξθαγηψλ πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη θαη κε ηνλ 

φξν κέγα-ππξθαγηέο. Σν αληηπχξ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν ζπλήζσο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε άκεζε πξνζβνιή, 

απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ «εξγαιεηνζήθε» ησλ δαζνππξνζβεζηψλ πνπ κπνξεί ππφ 

πξνυπνζέζεηο λα δψζεη ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε πνιχ δχζθνισλ ππξθαγηψλ. 
ηε ρψξα καο, ην αληηπχξ δελ έρεη επηζήκσο πηνζεηεζεί απφ ηελ Βιιεληθή λνκνζεζία θαη, αλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, δελ απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λφκηκα θαη μεθάζαξα 
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λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Έιιελαο δαζνππξνζβέζηεο. Καζψο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έρεη γίλεη 

πξνθαλέο φηη νη κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ κείδνλ πξφβιεκα γηα ηε ρψξα καο, έρνληαο 

πξνθαιέζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο αιιά θαη ζαλάηνπο, ε έιιεηςε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ απνηειεί φιν 

θαη κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα. 
Δ παξνχζα εξγαζία ζπλδπάδεη θαη παξνπζηάδεη κε ζχληνκν ηξφπν δηάθνξεο 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην αληηπχξ πνπ έρνπλ 

γίλεη θαηά ηα ηειεπηαία έηε απφ ην Βξγαζηήξην Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ 
Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Βηδηθφηεξα ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

εμεηάζεη ηελ ηζηνξία θαη ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο ζηελ Βιιάδα, ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη 

αληηιήςεηο θαζψο θαη ηα εκπφδηα ζηε ρξήζε ηνπ, ψζηε, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, λα 
ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ ελίζρπζε ηνπ νπινζηαζίνπ ησλ δαζνππξνζβεζηψλ 

ηεο ρψξαο κε ην ζεκαληηθφ απηφ εξγαιείν. 

 

Τιηθά θαη Μέζνδνη 
Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο ήηαλ: 

 Μηα αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο  μεθηλψληαο, φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία, απφ ηε 

δαζηθή βηβιηνζήθε ηνπ Ελζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ην νπνίν πθίζηαηαη 

απφ ην 1929. 

 Δ ηεθκεξίσζε ρξήζεο αληηππξφο ζηελ Βιιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθξαίσλ ππξθαγηψλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ ηνπ Ώπγνχζηνπ 2007 αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, κέζσ επί ηφπνπ 

παξαηεξήζεσλ, ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. 

 Δ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζχλζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε απφ επαγγεικαηίεο ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ. 

 Ώλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν (Google) γηα ηε ιέμε ΏΝΣΕΠΤΡ, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο πξνο ην Βιιεληθφ θνηλφ απφ Βιιεληθέο πεγέο, αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή 

ηεο πξνζέγγηζεο (ζρφιηα, απφςεηο, πιεξνθνξίεο) φζνλ αθνξά ηε κέζνδν.  

 

Ώπνηειέζκαηα 
Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

Οη αλαθνξέο ζην αληηπχξ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηελ Βιιεληθή δαζηθή βηβιηνγξαθία είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλεο, Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε 
γλψζε γηα ηε κέζνδν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε ζηε ρψξα καο απφ πνιχ παιηά. 

Δ παιαηφηεξε αλαθνξά ζην αληηπχξ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη κάιινλ απηή ηνπ Πέηξνπ 

Κνληνχ (Κνληφο 1926, 1933), ηφηε δηεπζπληή ηεο Ώλσηέξαο Ααζνινγηθήο ρνιήο κε ηίηιν «Καηά ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ». ε απηφ ην πφλεκα πνπ θαιχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ησλ δαζηθψλ 
ππξθαγηψλ ζηελ Βιιάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζηνιήο, ν ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηε 

δαζνππξφζβεζε φπσο εθαξκνδφηαλ ζε κηα επνρή ρσξίο ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ γηα ηελ 

θαηάζβεζε ηεο θσηηάο. Σα εξγαιεία ππξφζβεζεο πεξηιακβάλνπλ ηζεθνχξηα, ζακλνθφθηεο, θηπάξηα 
θαη θιαδηά δσληαλψλ δέλδξσλ. Σν αληηπχξ, αλαθεξφκελν σο αληεκπξεζκφο, πεξηγξάθεηαη σο κηα 

κέζνδνο έκκεζεο πξνζβνιήο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ππξθαγηψλ 

θφκεο ή ησλ κηθηψλ ππξθαγηψλ επηθαλείαο-θφκεο, ηδίσο παξνπζία λέσλ εζηηψλ απφ θαχηξεο 
(θειίδσζε). Σέηνηεο ππξθαγηέο δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη κπνξνχλ λα 

θάςνπλ νιφθιεξν ην δάζνο, εθηφο εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηξνθε ππξθαγηά. Ο Κνληφο, 

ηνλίδνληαο φηη «ν αληεκπξεζκφο σο δεκηνπξγία λέαο εζηίαο ππξθατάο είλαη έζραηνλ κέηξνλ, εηο ην 

νπνίνλ γίλεηαη πξνζθπγή φηαλ παλ άιιν κέζνλ δελ είλαη πιένλ ηειεζθφξνλ», πεξηγξάθεη κε κεγάιε 
ιεπηνκέξεηα ηε δηαδηθαζία, δειψλνληαο φηη θάησ απφ ηνπο κεζαίνπο αλέκνπο ηα απνηειέζκαηα 

κπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλα, ζπρλά ζψδνληαο δάζε απφ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Χζηφζν, θάησ απφ 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, "φηαλ νη θσηηέο ηξέρνπλ 10-12 ρικ ζε δχν κε ηξεηο ψξεο φπσο έρεη 
παξαηεξεζεί πεξηζηαζηαθά", πηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαπνιεκήζεη έλα ηέηνην 

θπζηθφ θαηλφκελν. 

Σν 1934, ν Αξνχβαο (1934) πνπ ήηαλ δαζνιφγνο, δηεπζπληήο ηνπ Βζληθνχ Κηήκαηνο ΣαηνΎνπ, 
δεκνζίεπζε κηα κνλνγξαθία γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ζε 5 ζειίδεο ζην ζέκα 

ηνπ αληεκπξεζκνχ. Σνλ ζεσξεί θαη απηφο σο έλα εξγαιείν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ηειεπηαία επηινγή γηα κεηθηέο ππξθαγηέο θαη ππξθαγηέο θφκεο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, θάησ απφ 
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βνιηθέο ζπλζήθεο (ζρεδφλ επίπεδν έδαθνο θαη αζζελήο άλεκνο), ην αληηπχξ είλαη εχθνιν θαη δίλεη κε 

αζθάιεηα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο, ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη δχζθνιε θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο, ηδηαίηεξα φηαλ ν άλεκνο είλαη πνιχ 

ηζρπξφο, λα μεπεξάζεη ηε γξακκή απφ ηελ νπνία μεθίλεζε ε λέα θσηηά. Έηζη πξνηείλεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη κηα θαηάιιειε επαξθήο γξακκή, απαιιαγκέλε απφ θάζε εχθιεθηε βιάζηεζε. ε φηη 

αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληεκπξεζκνχ, ηνλίδεη φηη «φιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηηο 

νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ αμησκαηηθνχ, δηφηη αθφκε θαη ιίγε ραιάξσζε ή δεηιία κπνξεί λα ζέζεη ην 
δάζνο ζε θίλδπλν ή αθφκα θαη ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ». ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ, ν 

Αξνχβαο ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη πξνζνρή γηα ππξθαγηέο απφ θαχηξεο ζηελ αληίζεηε πιεπξά 

ηεο αληηππξηθήο δψλεο απφ ηελ νπνία μεθίλεζε ην αληηπχξ. πδεηά επίζεο ηνπο παξάγνληεο πνπ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φζνλ αθνξά ηελ απφζηαζε ηεο αληηππξηθήο δψλεο απφ ην κέησπν ηεο 

επεξρφκελεο ππξθαγηάο θαηά ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ην αληηπχξ. Έλα άιιν ζεκείν πνπ ηνλίδεη ν 

Αξνχβαο είλαη φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο, ν επηθεθαιήο ζα πξέπεη λα δψζεη 

εληνιέο γηα άκεζε ππνρψξεζε ζε άιιε αληηππξηθή δψλε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη λέα πξνζπάζεηα. 
Σέινο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «ην αληηπχξ είλαη έλα δίθνπν ζπαζί, αθφκε θαη αλ ζεσξείηαη 

απφ πνιινχο Έιιελεο θαη μέλνπο δαζνιφγνπο σο ην κφλν αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν». 

Σν 1954 ην γξαθείν δαζηθήο πξνπαγάλδαο ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Ααζψλ παξήγαγε έλα 15ζειηδν 
ηεχρνο γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο (Καξξάο 1954) πξνο δσξεάλ δηαλνκή. ε απηφ ην αληηπχξ 

παξνπζηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηππξηθέο δψλεο. Βπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ νη ζπλζήθεο, ηδίσο ν 

άλεκνο, ζα θαηαζηήζνπλ κηα αληηππξηθή δψλε αλαπνηειεζκαηηθή, ηφηε μεθηλάκε κηθξνχο 
αληεκπξεζκνχο. Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη απηέο νη κηθξέο ππξθαγηέο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ αθφκα 

θαη ρσξίο ηελ χπαξμε αληηππξηθήο δψλεο, θαίγνληαο κηα πεξηνρή πνπ έρεη ιίγα θαχζηκα, φπσο κηα 

πεξηνρή κε ρφξηα, αξαηά θξχγαλα ή θαη αξαηνχο ζάκλνπο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πνιινί άλζξσπνη κε πξάζηλα θιαδηά,  έηνηκνη λα ζβήζνπλ ηπρφλ λέεο εζηίεο απφ θαχηξεο πνπ κπνξεί 
λα αλάςνπλ πέξα απφ ηε γξακκή ειέγρνπ. Σνλίδεηαη φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληεκπξεζκψλ 

πξέπεη λα αθήλνληαη κφλν ζε έκπεηξνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθνχο πφξνπο. 

Οη εληειψο άπεηξνη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα δνθηκάδνπλ αθφκε θαη κηθξνχο αληεκπξεζκνχο, εηδηθά αλ 
δελ ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη γηα λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά ην δάζνο ζα θαεί 

νχησο ή άιισο. πσο ιέεη «γηα ηνπο κε εηδηθνχο, είλαη κηα πξάμε απειπηζίαο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα 

πεηχρεη θαη ζα ζψζεη ηνλ αζζελή, ν νπνίνο ζα πεζάλεη νχησο ή άιισο». Αχν ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζε 

απηή ηε δεκνζίεπζε είλαη ε αλαθνξά φηη εάλ ππάξρνπλ ππάιιεινη ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ εηδηθέο ζπζθεπέο αλάθιεμεο (θιφγηζηξα), θαη φηη νη θίλδπλνη ηνπ αληεκπξεζκνχ 

κεηψλνληαη κε ςεθαζκφ κε εμεηδηθεπκέλνπο επηλψηηνπο ππξνζβεζηήξεο πνπ αλήθνπλ ζηα δαζαξρεία, 

ή ρξεζηκνπνηψληαο θνηλνχο γεσξγηθνχο ςεθαζηήξεο πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα ρσξηά, δηαβξέρνληαο κε 
λεξφ ην μεξφ γξαζίδη θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ ή ηεο αληηππξηθήο δψλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ έλαξμε ηνπ αληηππξφο. 

πσο αλαθέξεη ν ηακνχιεο (2014), ν αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο Διίαο Μπέηζηνο 
έθαλε αλαθνξά ζην αληηπχξ ζην βηβιίν «Βπηζηεκνληθή Ππξνζβεζηνινγία», έθδνζε 1965. Ώθνχ 

έδσζε ην νξηζκφ ηνπ αληηππξφο, ιέγνληαο φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππάξρνληεο 

δξφκνη, αληηππξηθέο δψλεο, αγξνί αιιά θαη ζηελέο απνςηισκέλεο ισξίδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

επηηφπνπ, ν Μπέηζηνο πεξηέγξαςε θαη ην πψο θαη πφηε πξέπεη λα αλάςεη: «Σνπνζεηνχληαη 
Ππξνζβέζηεο ζε απφζηαζε 50 βεκάησλ, ν έλαο απφ ηνλ άιιν, ν θαζέλαο θέξεη κηα δάδα κε εχθιεθηα 

πιηθά θαη κεηά ην παξάγγεικα ηνπ δηεπζχλνληνο ηελ επηρείξεζε, βάδνπλ θσηηά ζηα ρακειά θιαδηά 

ησλ δέληξσλ, φηαλ ην κέησπν πιεζηάζεη ζηα 200 κέηξα». 
Μηα άιιε αλαθνξά ζην αληηπχξ είλαη απηή ηνπ Σνπξλά (1966). Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε ρξήζε 

αληηππξηθψλ δσλψλ δελ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν κηαο ππξθαγηάο αιιά ε ρξήζε αληηππξφο ζε 

ζπλδπαζκφ κε απηέο απμάλεη ηελ πηζαλή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Δ ρξήζε ηνπ 
αληηππξφο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξεπηηθψλ ππξθαγηψλ θφκεο σο ηειεπηαία ιχζε. Δ 

ηερληθή ηνπ αληεκπξεζκνχ πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία, ελψ σο θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ είλαη ζρεηηθά ζπάληα αλαγλσξίδνληαη ε έιιεηςε θαηάξηηζεο εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ 

ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ν θίλδπλνο απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ εζηηψλ απφ θαχηξεο. 
Σν 1974, ζε εθηεηακέλν άξζξν, ν Καηζάλνο (1974α) έδσζε ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζηνιή 

ηεο ππξθαγηάο. Σν έξγν ηνπ βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη ηηο βηβιηνγξαθηθέο ηνπ πεγέο. Μεηαμχ ησλ "μεξψλ" 
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κεζφδσλ δαζνππξφζβεζεο πεξηέιαβε ην αληηπχξ σο κία κέζνδν έκκεζεο πξνζβνιήο ηεο ππξθαγηάο. 

Ώθνχ εμήγεζε ηε γεληθή ηδέα, αλέθεξε φηη ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε κεηθηέο ππξθαγηέο, 

εηδηθά φηαλ απηέο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ππθλνχ ππνξφθνπ θαη ηζρπξνχ αλέκνπ εμαπιψλνληαη κε 

κεγάιε ηαρχηεηα έηζη ψζηε ν έιεγρνο λα είλαη δχζθνινο κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν θαηαζηνιήο. 
Χο θχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ αλέθεξε ην φηη ην πξνζσπηθφ ππξφζβεζεο πνπ ηελ εθαξκφδεη 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ θαπλνχ. Ώπφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ζεκείσζε κεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαη ππνγξάκκηζε φηη είλαη 
επηθίλδπλν θαη δχζθνιν έξγν πνπ πξέπεη λα επηρεηξείηαη κφλν απφ θαιά νξγαλσκέλν, εθπαηδεπκέλν 

θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. πκπεξαζκαηηθά, ζεκείσζε, ην αληηπχξ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 

σο έζραηε ιχζε θαη ζα πξέπεη πάληα λα ζεσξείηαη σο "δίθνπν καραίξη".  
ε δεχηεξε δεκνζίεπζε ηελ ίδηα ρξνληά, εηδηθά γηα ην αληηπχξ, ν Καηζάλνο (1974β) αλέθεξε φηη 

ζέζεηο ζηελ ππήλεκε πιεπξά θνξπθνγξακκψλ, ιίγν πην θάησ απφ απηέο, ελδείθλπληαη γηα ην άλακκα 

ζληηππξφο, θαζψο εθεί ν άλεκνο αθνχ πεξάζεη ηελ θνξπθνγξακκή αλαζηξέθεηαη θπζψληαο αληίζεηα 

απφ ηε γεληθή ηνπ θαηεχζπλζε.   
Βπίζεο ην 1974, ζε κηα κνλνγξαθία ηνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε βαζηθέο γλψζεηο γηα 

ηηο ππξθαγηέο, ν Καηζάλνο (1974γ) αλαθέξεη ην αληηπχξ σο έκκεζε κέζνδν δαζνππξφζβεζεο. Σνλίδεη 

ζηνλ πνιίηε/αλαγλψζηε φηη είλαη κηα επηθίλδπλε κέζνδνο πνπ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί "κε ηελ 
πξνζδνθία λα έξζνπλ νη εηδηθνί θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ, πνχ θαη πψο ζα ηελ εθαξκφζνπλ. Βλ ησ 

κεηαμχ, ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη ζηα πιάγηα ηεο ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηψληαο λεξφ, ρψκα, 

θιαδηά θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη δηαζέζηκν. ηαλ ζα έξζεη ν εηδηθφο ζα πξέπεη λα βνεζεζεί ζην λα 
εθηειέζεη ην αληηπχξ αλ θξίλεη φηη ελδείθλπηαη». Καηαιήγνληαο, ν Καηζάλνο πεξηγξάθεη θαη πάιη ην 

αληηπχξ σο "δίθνπν καραίξη". 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ν Θ. Θενδσξφπνπινο ζε άξζξν ηνπ (Θενδσξφπνπινο 1974), έδσζε κηα 

ιεπηνκεξή θαη κεζηή πεξηγξαθή ηνπ πσο εθηειείηαη ην αληηπχξ θαη θαηέθξηλε έληνλα ηε 
δηζηαθηηθφηεηα εθείλσλ ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ζπλέδεαλ πάληα ην αληηπχξ κε ηελ έλλνηα ηνπ «δίθνπνπ 

καραηξηνχ», εμεγψληαο κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ζέηνληαο ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηε δηάζεζε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηελ κέζνδν ζηελ πξάμε. Χο 
πξνυπφζεζε έζεζε λα ππάξρνπλ αξθεηά θινγνβφια θαη ςεθαζηήξεο γηα λα επηηεπρζεί γξήγνξα ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Ώληαλαθιψληαο ηελ επηθπιαθηηθφηεηα πνπ θαηάθξηλε ν Θενδσξφπνπινο, ν ηαζηλφπνπινο 

(1975), ζε έλα έγγξαθν 18 ζειίδσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ, αλαγλψξηζε 
ην αληηπχξ σο έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο θαηαζηνιήο ππξθαγηάο, ελψ νη άιινη δχν είλαη ηα ππξνζβεζηηθά 

νρήκαηα θαη ηα ελαέξηα κέζα, θαη αθηέξσζε ηελ αθφινπζε κηθξή παξάγξαθν: «Σν αληηπχξ δελ κπνξεί 

λα είλαη έλα γεληθφ εξγαιείν θαηαζηνιήο επεηδή, φπσο είλαη γλσζηφ, ε εθαξκνγή ηνπ απαηηεί επλντθέο 
ζπλζήθεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ άλεκν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ». 

Λίγν αξγφηεξα, ν Μεγαιφθσλνο (1976) κεηέθξαζε θαη πξνζάξκνζε έλα εγρεηξίδην ηεο Ααζηθήο 

Τπεξεζίαο ησλ ΔΠΏ κε ηίηιν «ΐαζηθέο Ώξρέο ηεο Ααζνππξφζβεζεο» (Forest Firefighting 
Fundamentals). Ώθνινπζψληαο ην αξρηθφ θείκελν, ην αληηπχξ παξνπζηάζηεθε κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο αξηζκνχ ζρεδίσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. 

Οη φιηαο θαη Γνγθνζηάκνο (1975) δεκνζίεπζαλ κία απηνηειή έθδνζε γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, 

ε νπνία βαζίζηεθε ζε κηα ζρεηηθά πινχζηα αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο ειιεληθήο 
βηβιηνγξαθίαο. Παξφιν πνπ ε αλαθνξά ηνπο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζψλ είλαη κφλν 6 ζειίδσλ, 

θάλνπλ αλαθνξά ζην αληηπχξ. Ώλαγλσξίδνπλ ηξεηο κεζφδνπο θαηαζηνιήο: α) άκεζε κέζνδν, β) 

παξάιιειε κέζνδν, θαη γ) έκκεζε κέζνδν. Βμεγνχλ φηη κε ηελ παξάιιειε κέζνδν δεκηνπξγείηαη κηα 
ειεγρφκελε γξακκή θσηηάο ζε θάπνηα (ζρεηηθά κηθξή) απφζηαζε απφ ηελ πεξίκεηξν ηεο ππξθαγηάο 

θαη ε άθαπηε ισξίδα βιάζηεζεο απνθαίεηαη ακέζσο (burn-out). ηε ζπλέρεηα, δηαθξίλνπλ απηή ηε 

ρξήζε ηεο θσηηάο απφ ηo άλακκα αληηππξφο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο έκκεζεο κεζφδνπ πξνζβνιήο. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, νη επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ απφζηαζε ηεο ππξθαγηάο απφ ηε γξακκή (π.ρ. 

αληηππξηθή δψλε) φπνπ ζα αλάςεη ην αληηπχξ είλαη πνιχ επξχηεξεο αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ππξθαγηάο θαη ηηο δηαζέζηκεο δπλάκεηο θαηαζηνιήο. Οη ζπγγξαθείο εμεγνχλ επίζεο φηη ε 

δηαζθάιηζε φηη ην αληηπχξ δελ ζα δηαζρίζεη ηελ αληηππξηθή δψλε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα θαη γηα ην 
ζθνπφ απηφ ην πξνζσπηθφ πάλσ ζε απηή πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε επηλψηηνπο ππξνζβεζηήξεο, 

επαξθέο λεξφ θαη άιια θαηάιιεια εξγαιεία. 
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ην πξψην πιήξεο βηβιίν πνπ εθπνλήζεθε γηα δηδαζθαιία δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Βιιάδα, ν 

θαζεγεηήο ηεο ρνιήο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο Α. Κατιίδεο (1981), αθηέξσζε κηα ζειίδα θαη έλα γξάθεκα γηα λα πεξηγξάςεη ηη είλαη, 

θαη πσο γίλεηαη, αιιά θαη γηα λα επηζεκάλεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Σφληζε ηελ αλάγθε θξνληίδαο 
γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Εδηαίηεξε ζεκαζία είρε ε καξηπξία ηνπ φηη «παξά ηα φζα είπακε 

γηα ηνπο θηλδχλνπο, ηελ αζθάιεηα θ.ιπ., ην αληηπχξ ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία πνιχ ζπρλά ζηε ρψξα 

καο, εηδηθά απφ ηξίηνπο». Γηα παξάδεηγκα, πεξηέγξαςε φηη ππήξμε κάξηπξαο φηαλ θάπνηε ν νδεγφο 
ελφο ηδηπ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο μεθίλεζε έλα επηηπρεκέλν αληηπχξ. Βπίζεο, αλέθεξε φηη ζε πνιιέο 

πεξηνρέο, νη ρσξηθνί κηινχλ εχθνια γηα ην αληηπχξ θαη παξνπζηάδνληαη εμνηθεησκέλνη κε απηφ. 

ηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ ν Κατιίδεο (1990) πξφζζεζε θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 
Πξφζζεζε φηη ην αληηπχξ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έζραηε ιχζε. Βπίζεο ηφληζε φηη δελ πξέπεη λα 

απνθαζίδεηαη σο πξάμε απειπηζίαο, αιιά ζα πξέπεη κάιινλ λα είλαη κηα θαιά ππνινγηζκέλε πξάμε, 

ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην άλακκα δελ πξέπεη λα μεθηλά 

φηαλ ν άλεκνο ππεξβαίλεη ηα 18 km/h ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ θαη κέζα. 
Βπίζεο, ην 1981, ζχληνκε αλαθνξά ζην αληηπχξ, σο έκκεζε κέζνδν θαηαζηνιήο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ή αληηπχξσζε,  έγηλε ζην εγρεηξίδην θαηαζβέζεσο ππξθαγηψλ δαζψλ ηνπ Ώξρεγείνπ ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. χκθσλα κε ην ππξνζβεζηηθφ εγρεηξίδην, ν ζρεδηαζκφο ηεο κεζφδνπ έρεη 
ζθνπφ λα ζπλαληήζεη ηελ ππξθαγηά πνπ επέξρεηαη ζε κηα απφζηαζε αξθεηή απφ ηε γξακκή ειέγρνπ 

ππξφο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε αζθάιεηα απφ ηνπο «θειηδσηέο ππξθαγηάο» πνπ ηπρφλ ζα 

εκθαληζηνχλ είηε απφ ην αληηπχξ, είηε απφ ην θχξην κέησπν ηεο ππξθαγηάο (ηακνχιεο 2014). 
Σν 1992, ζε κηα εξγαζία πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 5

ν
 Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην ζηελ 

Καιακάηα, ν Ρηδφπνπινο (1992) ππνζηήξημε ηε ρξήζε εχθακπησλ ζσιήλσλ 1 ίληζαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε βάζε ηε ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπ δαζαξρείνπ ζηε 

δαζνππξφζβεζε θαη πεηξακαηηζκφ κε δηάθνξα είδε ζσιήλσλ. Πξνο ζηήξημε ηεο πξφηαζήο ηνπ 
αλέθεξε ηελ πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο ηνπ 1987 θνληά ζην ρσξηφ Ραπηφπνπιν ηεο Μεζζελίαο. Δ 

θσηηά εμαπιψζεθε ζε ππθλή βιάζηεζε αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ζάκλσλ ζε πιαγηά κε κεγάιε θιίζε. 

Οη δαζνππξνζβέζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην αληηπχξ κε επηηπρία ζηα πεξίρσξα ηνπ ρσξηνχ 
εθκεηαιιεπφκελνη κηα γξακκηθή δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηεο βιάζηεζεο. Δ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο 

λεξνχ ζε απφζηαζε 250 κ. απφ ην δαζνππξνζβεζηηθφ φρεκα γηα λα ππνζηεξίμεη ην αληηπχξ έθαλε ηελ 

επηρείξεζε αζθαιή γηα ην πξνζσπηθφ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνλ θίλδπλν δηαθπγήο ηεο ππξθαγηάο. 

Ώπφ ην 1990 θαη έπεηηα ε βηβιηνγξαθία εκθαλίδεη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζην αληηπχξ, γεληθά 
κηθξήο έθηαζεο, ζπρλά απιέο κεηαθξάζεηο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαηά θαλφλα ρσξίο ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη κε έκθαζε ζηνπο θηλδχλνπο ηεο κεζφδνπ (π.ρ. Αεκεηξαθφπνπινο 1989, 

Γθφθαο 1992, Ώλησλφπνπινο 1994, Ξαλζφπνπινο 1996, Κσλζηαληηλίδεο 2003, θ.α.). Βμαίξεζε 
απνηειεί έλα  εγρεηξίδην 144 ζειίδσλ αθηεξσκέλν ζην αληηπχξ πνπ ζπλέγξαςε ν Θενδσξίδεο (1998) 

ζε ζπλέρεηα ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπ ζηε δαζνππξφζβεζε, ζηηο ΔΠΏ. ην εγρεηξίδην πνπ δελ 

ηππψζεθε πνηέ επηζήκσο αιιά θπθινθφξεζε αξθεηά επξέσο ζηελ ειιεληθή Ααζηθή θνηλφηεηα, ν 
ζπγγξαθέαο πεξηέγξαςε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ αληηππξφο. Καη ζε απηφ ην πφλεκα βαζηθή 

πεγή ήηαλ δεκνζηεχζεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο Βζληθήο πληνληζηηθήο Οκάδαο Ααζηθψλ 

Ππξθαγηψλ ησλ Δ.Π.Ώ., φκσο ν ζπγγξαθέαο πξφζζεζε θαη αξθεηέο απφ ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Με 

βάζε ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ν Θενδσξίδεο είλαη αξθεηά ζεηηθφο γηα ηε ρξήζε ηνπ 
αληηππξφο. Ώλαγλσξίδεη ζαθψο ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ (ρσξίο λα μερλάεη λα ηνλίδεη ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηηο παγίδεο) θαη πεξηγξάθεη φρη κφλν ηελ ηερληθή αιιά θαη ηα εξγαιεία ππξνδφηεζεο πνπ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ επθνιφηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή. Βθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ 
απνθηήζεθαλ ζηηο ΔΠΏ, ν ζπγγξαθέαο είρε απνθηήζεη εκπεηξία ζηε ρξήζε αληηππξφο ζηελ πεξηνρή 

ησλ Ασδεθαλήζσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Ρφδν φπνπ ππεξεηνχζε ζηε Ααζηθή Τπεξεζία. Βθεί, φπσο 

αλαθέξεη ζην εγρεηξίδηφ  ηνπ, ππήξμε κηα παξάδνζε ρξήζεο ηνπ αληηππξφο πξνεξρφκελε απφ ηνπο 
Εηαινχο πνπ θαηείραλ ηα Ασδεθάλεζα κέρξη ην 1947. Έηζη, ππήξραλ πνιινί άλζξσπνη κε εκπεηξία 

ζηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο εξγάδνληαλ γηα ηε Ααζηθή Τπεξεζία . Έηζη, ηα 

ζηειέρε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο θνξέο ην αληηπχξ κε επηηπρία, ζπρλά κε ηε 

βνήζεηα αλζξψπσλ απφ ηα παξαδαζφβηα ρσξηά. 
Δ κεηαθνξά ηεο επζχλεο ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα (Π..) ην 1998 θαη ε 

απνκάθξπλζε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο, ζήκαλε θαη ηελ απψιεηα ηεο φπνηαο εκπεηξίαο ππήξρε ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο. Δ έιιεηςε εκπεηξίαο θαη νη κεγάιεο θαηαζηξνθέο απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ 



19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019 
 

260 

 

2000, νδήγεζαλ ην Π.. ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππέξκεηξεο αχμεζεο ησλ ελαέξησλ κέζσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ κεγάιεο έληαζεο. Ώλ θαη έγηλε εκθαλέο ζε αξθεηνχο αμησκαηηθνχο κέζα 

ζην ψκα φηη έλα εξγαιείν φπσο ην αληηπχξ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηινγέο ηνπο, δελ 

ππήξμε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεζκηθή πξσηνβνπιία γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ. 
Έηζη, θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία, θαηαγξάθνληαη κφλν νξηζκέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηειερψλ 

ηνπ Π.. ζρεηηθά κε ην αληηπχξ (π.ρ. ΐνξίζεο 2004, Ράπηε 2010, ΐαξζάκεο 2014) ελψ παξάιιεια 

έρνπλ ππάξμεη θαη αλαθνξέο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
 

Δθαξκνγή ηνπ αληηππξόο ζηελ πξάμε ζηε ζύγρξνλε επνρή 

πσο πξναλαθέξζεθε ε έζησ θαη θαηά πεξίπησζε εθαξκνγή ηνπ αληηππξφο ζηελ πξάμε 
εγθαηαιείθζεθε κεηά ην 1998 θαη ε έκθαζε δφζεθε ζηα ελαέξηα κέζα. Ώπηφ ίζρπζε ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ κέρξη ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 2007 θαηά ηελ νπνία ε Βιιάδα βίσζε αλεπαλάιεπηε 

θαηαζηξνθή. Καηά ηελ πεξίνδν 24-27 Ώπγνχζηνπ 2007, έλαο κεγάινο αξηζκφο ππξθαγηψλ, θάησ απφ 

δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, μέθπγε ηελ αξρηθή πξνζβνιή θαη εμειίρζεθε ζε ππξθαγηέο κεγάιεο 
έληαζεο θαη θαηαζηξνθηθφηεηαο. Σα ελαέξηα δαζνππξνζβεζηηθά κέζα ηεο ρψξαο απνδείρζεθαλ 

αλεπαξθή θαη ν κεραληζκφο δαζνππξφζβεζεο παξνπζίαζε ζαθή δείγκαηα θαηάξξεπζεο θαζψο νη 

ππξθαγηέο εμαπιψζεθαλ κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη έληαζε θαηαζηξέθνληαο ρηιηάδεο θαηνηθίεο θαη 
πξνθαιψληαο πνιινχο ζαλάηνπο. κσο, κέζα ζην ράνο θαη ηελ επηθξαηνχζα αίζζεζε αλεκπνξηάο, ζε 

κηα ζεηξά πεξηπηψζεσλ, αξθεηνί άλζξσπνη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δαζνιφγσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ 

αλεπίζεκα ην αληηπχξ γηα λα ζηακαηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ππξθαγηέο ή ηκήκαηα απηψλ, θαηά θαλφλα 
σο ιχζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

πιιέγνληαο παξαηεξήζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππξθαγηψλ απηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ δεχηεξνπ ζπγγξαθέα, έγηλε δπλαηή ε αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξσλ ησλ 

ηξηάληα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηεο θσηηάο σο κέζνπ δαζνππξφζβεζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ θάεθαλ ζηελ 
Διεία θαη Ώξθαδία. Ώκέζσο κεηά ην ηέινο ησλ ππξθαγηψλ αθνινχζεζαλ επί ηφπνπ επηζθέςεηο γηα 

ζπιινγή ζηνηρείσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο καξηπξηψλ απφ αλζξψπνπο πνπ ήηαλ 

επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ή ζπκκεηείραλ ή ήηαλ απιψο κάξηπξεο. Δ δηαδηθαζία απηή επέηξεςε 
ηε δεκηνπξγία ηειηθά κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 18 πιήξσο ηεθκεξησκέλσλ πεξηπηψζεσλ αληηππξφο ή 

θαηάθαπζεο (burn-out), πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Δ πην 

επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πεξίπησζε ήηαλ ην αληηπχξ πνπ εθαξκφζηεθε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ 

φξνπο Λαπίζαο, ζηελ Διεία, πνπ έγηλε απφ ηνπηθνχο θαηνίθνπο κε γεσξγηθφ εμνπιηζκφ ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ δαζάξρε Οιπκπίαο  ΐ. Γηαθνπκή, πνπ ζηακάηεζε ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο 

έθνπια-Παιαηνρσξίνπ πξνο ηα Κξέζηελα, ζε κήθνο πεξίπνπ 3 ρηιηνκέηξσλ. 

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πεξηειάκβαλε κεηαβιεηέο φπσο ε ηνπνζεζία, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα 
ρξήζεο ηεο ππξθαγηάο θαη ν ηχπνο ηεο ρξήζεο ηεο θσηηάο (αληηπχξ ή θαηάθαπζε), ν ηχπνο ηεο 

βιάζηεζεο, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε ζρεηηθή πγξαζία, ε ηαρχηεηα αλέκνπ, ν ηχπνο ππξθαγηάο (θφκεο ή 

επηθαλείαο), θαη ε επηηπρία ή απνηπρία δηαθξηλφκελε ζην αλ ήηαλ ζπλνιηθή (δειαδή ζηακάηεζε έλα  
ηκήκα ηεο ππξθαγηάο) ή ηνπηθή (π.ρ. πξνζηάηεπζε έλα νηθηζκφ)). Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ θπξίσο 

κέζσ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Αηαπηζηψζεθε φηη ην 71% ησλ ππξθαγηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε λχρηα ήηαλ επηηπρείο, ελψ ην πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε ζην 44% γηα ηηο 

εκεξήζηεο επηρεηξήζεηο. Βπηπιένλ, θαη παξά ην κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο, αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν 
probit γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θσηηά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππξθαγηάο. Δ ηαρχηεηα αλέκνπ θαη ν ηχπνο βιάζηεζεο 

αλαγλσξίζηεθαλ σο νη δχν πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ πηζαλφηεηα. Σν πην 
ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ζπλνιηθά, αθφκε θαη ζε ηέηνηεο αθξαίεο ζπλζήθεο, ε 

ρξήζε ηεο θσηηάο γηα λα ζηακαηήζεη κηα ππξθαγηά, δελ είλαη κηα κάηαηε πξνζπάζεηα. Φαίλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ζαθψο θαιχηεξε επηινγή απφ ην λα κελ θάλεηο ηίπνηα ζε κηα ηφζν απέιπηδα 
θαηάζηαζε. Πξνθαλψο,, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη πνιχ πξνζεθηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα λα απνηειεί βαζηθφ γλψκνλα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα κελ δηαθπβεχεηαη. 

ηελ δσδεθαεηία πνπ αθνινχζεζε, παξαθνινπζψληαο πνιιέο ππξθαγηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέιημήο ηνπο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαζηνιήο ηνπο, νη ζπγγξαθείο αλαγλψξηζαλ πνιιέο 
πεξηπηψζεηο «αλεπίζεκσλ» πξνζπαζεηψλ εθαξκνγήο ηνπ αληηππξφο απφ ζηειέρε ηνπ Π.. κε 

ηδηαίηεξα κεηαβιεηφ βαζκφ επηηπρίαο. 
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Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε γλώζε γηα ην αληηπύξ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα 

ε κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ ιφγσλ γηα ηελ πεξηζσξηαθή ρξήζε ηνπ αληηππξφο ζηε ρψξα 

καο, ζε ζπλέρεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ 2007, θαηαξηίζηεθε ην 2008 έλα εξσηεκαηνιφγην, κε ζθνπφ λα  

απνηππψζεη ηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο. πκπιεξψζεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ 
εξσηεκαηνιφγηα απφ 49 ζηειέρε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ζεκηλαξίσλ ζε δηάθνξα 

κέξε ηεο ρψξαο. Ώπφ απηά ηα ζηειέρε, 15 είραλ εκπεηξία ζηε Ααζηθή Τπεξεζία κεγαιχηεξε ησλ 15 

εηψλ ελψ 18 είραλ εκπεηξία πνπ δελ μεπεξλνχζε ηα 3 έηε. Βπίζεο 21 απφ ηνπο 49 δελ είραλ εκπεηξία  
δαζνππξφζβεζεο. 

ζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο, 90% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμαλ ηνλ νξζφ νξηζκφ γηα ην αληηπχξ 

κεηαμχ 6 επηινγψλ θαη 61% ηνλ ζσζηφ νξηζκφ γηα ηελ θαηάθαπζε επίζεο κεηαμχ 6 επηινγψλ. Βπίζεο, 
ην 78% επέιεμε ηνλ ζσζηφ νξηζκφ γηα ην πξνδηαγεγξακκέλν ππξ κεηαμχ 4 επηινγψλ. 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ νη 15 (31%) δήισζαλ φηη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη αληηπχξ ζην 

παξειζφλ. Οη 8 απφ απηνχο ην είραλ ρξεζηκνπνηήζεη κέρξη 5 θνξέο, άιινη 5 επέιεμαλ ηελ επηινγή 6-

20 θνξέο, ελψ 2 δήισζαλ φηη ην είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 20 θνξέο. ζνλ αθνξά ηελ 
επηηπρία ηεο ρξήζεο, νη 10 απφ ηνπο 15 δήισζαλ φηη είραλ πάληνηε επηηπρία. Καλέλαο δελ επέιεμε ηηο 

απαληήζεηο «ζπάληα» ή «πνηέ». 

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη κεξηθέο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ην αληηπχξ θαη ζπγθεθξηκέλα νη 
επηινγέο ησλ 49 εξσηεζέλησλ φηαλ θιήζεθαλ λα θπθιψζνπλ, κεηαμχ 7 πξνηάζεσλ, ηνπο ηζρπξηζκνχο 

πνπ ζεσξνχζαλ φηη ηζρχνπλ. 

 
Πίλαθαο 1. Δπηινγέο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε 7 ηζρπξηζκνύο γηα ην αληηπύξ. Με Ν/Ο (όπνπ  Ν= ηζρύεη θαη Ο= δελ 

ηζρύεη) παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ από ηνπο ζπγγξαθείο σο νξζέο, ελώ ζηε δεμηά ζηήιε εκθαλίδνληαη ηα 
πνζνζηά ησλ απαληεζάλησλ πνπ ζπκθώλεζαλ κε ηελ επηινγή 

Table 1. Respondent‟s choices regarding seven statements about backfire. The choices assumed as correct by the authors 
are indicated with N/O, where N means statement is valid and O it is not valid, while the rightmost column presents the 

percentages of respondents that agreed with these choices 

Ώξ. Πξνηάζεηο 
Εζρύεη 

(Ν/Ο) 

Οξζέο επηινγέο 

(%) 

1 Σν αληηπχξ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν. Ν 11,4 

2 Σν αληηπχξ έρεη εμαζθαιηζκέλε επηηπρία. Ο 86,4 

3 Δ ρξήζε ηνπ αληηππξφο πξνυπνζέηεη ππνπξγηθή έγθξηζε. Ο 100,0 

4 Σν αληηπχξ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο ηειεπηαία ιχζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ν 18,2 

5 Σν αληηπχξ είλαη απφθαζε ηεο ζηηγκήο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. Ο 59,1 

6 Σν αληηπχξ απαηηεί πξνεηνηκαζία, ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία φισλ φζσλ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο ππξθαγηάο. 

Ν 72,7 

7 Σν αληηπχξ απαηηεί ηελ παξνπζία ηζρπξψλ ελαέξησλ κέζσλ. Ο 93,2 

 Μέζνο φξνο επηηπρεκέλσλ απαληήζεσλ (%)  63,0 

  

ηελ εξψηεζε γλψκεο αλ ην αληηπχξ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη «ζπρλφηεξα», «κφλν ζε απφιπηε 

αλάγθε», ή «πνηέ», απάληεζαλ 42 απφ ηνπο 49 εξσηεζέληεο. Ώπφ απηνχο νη 15 απάληεζαλ φηη πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ελψ νη 27 φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε απφιπηε αλάγθε. Καλέλαο 

δελ απάληεζε «πνηέ». 

ζνλ αθνξά ηε λνκνζεζία, ζην εξψηεκα αλ ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη θαη ππνζηεξίδεη 
ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο, απάληεζαλ 40 απφ ηνπο 49 εξσηεζέληεο, κε ηνπο 2 λα δίλνπλ αλεπηθχιαθηα 

θαηαθαηηθή απάληεζε, ηνπο 16 λα επηιέγνπλ «κεξηθψο, αιιά φρη μεθάζαξα» θαη ηνπο ππφινηπνπο 22 

λα απαληνχλ «φρη». Βπίζεο, ζην εξψηεκα αλ ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην απαγνξεχεη ξεηά ηε ρξήζε 

ηνπ αληηππξφο, κεηαμχ 38 απαληεζάλησλ νη 8 απάληεζαλ «λαη», δειαδή φηη ην απαγνξεχεη, ελψ νη 30 
απάληεζαλ αξλεηηθά. Σέινο, ζην εξψηεκα αλ ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

αληηππξφο πξέπεη λα αιιάμεη, κεηαμχ 35 απαληεζάλησλ, νη 31 απάληεζαλ ζεηηθά ελψ 4 ζεψξεζαλ φηη 

δελ πξέπεη λα αιιάμεη. 
Σέινο, ην δπζθνιφηεξν γηα λα αλαιπζεί εξψηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηελ θαηάηαμε 

απφ ηνπο ρξήζηεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ηνπ αληηππξφο 

ζηελ Βιιάδα είλαη πνιχ ζπάληα. Σνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ κέζα απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ 

βαζκνινγψληαο  απφ 1-10 (1 = ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 2 φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη πεξηπηψζεηο πνπ ν θάζε ιφγνο επειέγε κεηαμχ ησλ 5 

ζεκαληηθφηεξσλ. Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο θαηάηαμεο ππνινγίζηεθε έλαο βαζκφο 
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ζεκαληηθφηεηαο (ΐ) σο εμήο: ΐ= [(Φνξέο σο 1
νο

 Υ5)+(Φνξέο σο 2
νο

 Υ4)+(Φνξέο σο 3
νο

 

Υ3)+(Φνξέο σο 4
νο

 Υ2)+(Φνξέο σο 5
νο

 Υ1)].  
 

Πίλαθαο 2. Καηάηαμε, κε βάζε ηηο απαληήζεηο 37 εξσηώκελσλ (ΔΡ), ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ηνπ αληηππξόο 
ζηελ Διιάδα είλαη πνιύ ζπάληα, σο πξνο ηνλ βαζκό ζεκαληηθόηεηάο (Β) ηνπο 

Table 2. Ranking, based on the answers of 37 respondents (EPs), of the reasons why the use of backfire in Greece is very 
rare, in terms of their degree of importance 

Λόγνη γηα ηε ζπαληόηεηα ρξήζεο αληηππξόο 

Βπηινγή σο πξνο ηε ζεηξά 

ζεκαληηθόηεηαο  

ΐ ΒΡ 1
νο

  2
νο

  3
νο

  4
νο

  5
νο

  

Έιιεηςε γλψζεο πεξί ηνπ αληηππξφο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ 19 11 0 1 3 144 34 

Θεσξεηηθή κφλν γλψζε πεξί ηνπ αληηππξφο ρσξίο ζε 
βάζνο εθπαίδεπζε 

11 8 4 3 4 109 30 

Έιιεηςε παξάδνζεο θαη επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ 2 2 9 4 2 55 19 

Έιιεηςε ππνδνκήο (εηδηθψλ εξγαιείσλ) θαη θαηάιιειεο 
νξγάλσζεο ηνπ κεραληζκνχ. 

2 3 6 4 3 51 18 

Φφβνο πξνβιεκάησλ κε ηνπο πνιίηεο 1 3 2 6 9 44 21 

Φφβνο πξνβνιήο ζηα Μέζα Μαδηθήο Βλεκέξσζεο, ηδίσο 
ζε πεξίπησζε απνηπρίαο 

3 1 5 8 5 55 22 

Βπζπλνθνβία (πηζαλή απνηπρία, θίλδπλνη θαηά ηε ρξήζε 
αληηππξφο), ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή ηεο «απνηπρίαο» κε 
ηε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ δαζνππξφζβεζεο 

2 6 8 7 2 74 25 

Ώλεπαξθέο ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην 3 2 1 5 9 45 20 

Αελ πξνζθέξνληαη νη Βιιεληθέο ζπλζήθεο 1 2 1 2 1 21 7 

 

Σν Αληηπύξ ζην δηαδίθηπν, ζηα Διιεληθά 
Σν Αηαδίθηπν είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε πξνζζήθε ζηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ησλ γλψζεσλ 

θαη ηδεψλ ζε ζχγθξηζε κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Χζηφζν, θαζψο απνηειεί 

έλα λέν θαη δπλακηθφ κέζν πνπ επηηξέπεη ζε φινπο λα εθθξάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ηχπνπ θαη 
πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη ην θνηλφ, θαηαλφεζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο απηνχ θαη 

απνηχπσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Φπζηθά, ην απνηέιεζκα κηαο έξεπλαο 

πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ απφ πεγέο ηνπ Αηαδηθηχνπ δελ είλαη απαξαηηήησο αληηπξνζσπεπηηθφ θαη 
ακεξφιεπην, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν ειηθίαο θαη εθπαίδεπζεο απηψλ πνπ εθθξάδνληαη 

κέζσ απηνχ ηνπ κέζνπ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ λα γίλεη αλαδήηεζε ηεο ιέμεο 
«ΏΝΣΕΠΤΡ», πνπ ζεκαίλεη backfire ζηα ειιεληθά, κέζσ ηεο πην δεκνθηινχο κεραλήο αλαδήηεζεο 

(Google). Υξεζηκνπνηψληαο κηα ιέμε ζηα ειιεληθά ηα απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεηα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Δ αλαδήηεζε έγηλε δχν θνξέο. Δ πξψηε θαηαγξαθή έγηλε ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη ε 

δεχηεξε ζρεδφλ δέθα έηε αξγφηεξα ηελ 23ε Ενπλίνπ 2019. Αεκηνπξγήζεθαλ δχν πίλαθεο (Πίλαθεο 3 
θαη 4) γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη κε ηξφπν 

πνπ επηηξέπεη εχθνιε αλαθνξά θαη δηεπθνιχλεη ζπγθξίζεηο θαη ζρφιηα. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη 

πξψηνη 20 επηηπρεκέλνη ζχλδεζκνη. Οη ζηήιεο ησλ πηλάθσλ έρνπλ αξηζκεζεί σο εμήο: 
 

1. Ώχμσλ αξηζκφο 

2. Εζηφηνπνο (ζχλδεζκνο) 

3. Σχπνο ηζηφηνπνπ (O=Βπίζεκνο (Αεκφζηα Τπεξεζία) ή Βπαγγεικαηηθήο νκάδαο, 
V=Βζεινληηθήο ή νηθνινγηθήο νξγάλσζεο, MM=Μέζνπ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο (ΜΜΒ), 

Sc=Βπηζηεκνληθφο, B=Blog, PN= Αεκφζηαο Αηθηχσζεο, Com=Βκπνξηθφο, Oth=Άιινο) 

4. Πεγή πιεξνθφξεζεο (O=Βπίζεκε, MM=Ώλαθνξά ζηα ΜΜΒ, Sc=Βπηζηεκνληθή δεκνζίεπζε, 
Tr=Αεκνζηεπκέλν Βγρεηξίδην Βθπαίδεπζεο, Op=Γλψκε/Αήισζε, Oth=Άιιε) 

5. Γλψζε ζην αληηθείκελν (G=Καιή, M=ΐαζηθή, P=Φησρή ή παξεξκελείεο) 

6. Άπνςε πνπ εθθξάζηεθε γηα ην Ώληηπχξ (P=Θεηηθή, NC=Αελ Γλσξίδσ/Αελ απαληψ, 
N=Ώξλεηηθή) 
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Οη δχν πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  
Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηεο ιέμεο ΑΝΣΗΠΤΡ ζην Google ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010 

Table 3. Search results for the word ΑΝΣΗΠΤΡ (backfire in Greek) on Google on February 1, 2010 

1 2 3 4 5 6 

1 http://diadiktio.pblogs.gr/2009/07/fwties-kai-hrhsh-antipyr.html B O M P 

2 http://sxeseis.gr/viewthread.php?tid=17811&page=2, PN MM M P 

3 http://www.eufirelab.org/toolbox2/library/upload/2578.pdf Sc Sc G P 

4 
http://math-telos-agras.pblogs.gr/2009/08/yprioi-dasokomantos-bazoyn-
fwties.html 

B MM M P 

5 http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/08/blog-post_3441.html B MM M P 

6 http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=09.09.2007 MM MM G P 

7 http://pyrgosilias.blogspot.com/2009_08_15_archive.html B MM G P 

8 http://www.oedd.gr/pdf/dasikes.pdf V Tr G P 

9 
http://www.paron.gr/v3/new.php?id=30708&colid=&catid=33&dt=2008-

08-10%200:0:0 
MM MM M P 

10 http://www.eksegersi.gr/keimena12/566/den_mporoun.htm MM MM M P 

11 http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/epifilla.htm B Tr G P 

12 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11429&subid=2&pubid=5582850 
(αλαδεκνζηεπκέλν επίζεο ζην  
http://www.egritos.gr/ApopseisShow.aspx?Id=1731) 

MM MM M P 

13 
http://www.drama-
smolyan.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35 

O Sc M NC 

14 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=79295 MM Sc G P 

15 http://www.pandoiko.gr/pressRelease2009-12/ V Op M P 

16 
http://www.fria.gr/mmfria/index.php?id=100&catid=37&lan=GR&tl=CATE
GORYID 

O Tr G P 

17 
http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=3607&the
me=Printer 

MM MM G P 

18 
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=4168303&publDate=2007-08-
19%2000:00:00.0 

MM MM G P 

19 http://www.geotee.gr/lnkfiles/20090831_es.pdf O Op G P 

20 http://www.eakp.gr/view.php?type=anakother&show=419 O Op G P 

 

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

Ώπφ ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ράξαμε κηαο δηνξζσηηθήο πνξείαο γηα ην κέιινλ. Ώξρηθά, απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη πξνθαλέο φηη ην αληηπχξ είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε 
επηηπρία ζην παξειζφλ ζηελ Βιιάδα ζε κηα επνρή πνπ ε δηαζεζηκφηεηα χδαηνο γηα δαζνππξφζβεζε 

απνηεινχζε ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα. Τπήξραλ ζηειέρε ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είραλ 

ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο, αιιά θαη δαζεξγάηεο θαη άιινη  ρσξηθνί είραλ επρέξεηα 
ζηε ρξήζε ηνπ.  

Δ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνδεηθλχεη φηη ε κέζνδνο ήηαλ ζαθψο απνδεθηή θαζψο 

παξνπζηάδεηαη ηφζν ζε αθαδεκατθέο εθδφζεηο φζν θαη ζε εγρεηξίδηα θξαηηθψλ θνξέσλ φπσο ε Ααζηθή 
Τπεξεζία θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Ώλαδεηθλχεη φκσο θαη ηνλ βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ 

ζπγγξαθέσλ κε ην αληηπχξ θαη ηε ρξήζε ηνπ. Βίλαη πηζαλφ φηη απηφο ν βαζκφο αληαλαθιάηαη ζηελ 

έθηαζε θαη ηε ιεπηνκέξεηα ηεο πεξηγξαθήο, ζηελ έκθαζε ηνπ πφζν δχζθνιε θαη επηθίλδπλε είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπ αληηππξφο, αθφκε θαη ζηηο αλαθξίβεηεο πνπ πνιιέο θνξέο εκπεξηέρνληαη ζηηο νδεγίεο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη νδεγίεο ηνπ Μπέηζηνπ (1965) πνπ δείρλνπλ λα αγλννχλ ηε 

δπλακηθή θχζε ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ελψ κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο 

ηνπ κεηψπνπ πξνηείλεηαη κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε γηα ην μεθίλεκα ηνπ αληηππξφο (200 m)). 
Βπίζεο ε νδεγία φηη νη ππξνζβέζηεο βάδνπλ θσηηά ζηα ρακειά θιαδηά ησλ δέλδξσλ είλαη ζαθψο 

ιαλζαζκέλε. Ώληίζεηα, ην άξζξν ηνπ Θενδσξφπνπινπ (1974) θαη ην εγρεηξίδην ηνπ Θενδσξίδε (1998) 

δείρλνπλ πνιχ ζαθή θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ θαη εκπεηξία ζηε ρξήζε ηεο. 
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Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηεο ιέμεο ΑΝΣΗΠΤΡ ζην Google ηελ 23ε Ηνπλίνπ 2019 

Table 4. Search results for the word ΑΝΣΗΠΤΡ (backfire in Greek) on Google on June 23, 2019 

1 2 3 4 5 6 

1 https://www.fire.gr/?p=8506 B Tr G P 

2 https://el.wiktionary.org/wiki/αληηππξά Oth Oth M NC 

3 http://www.eufirelab.org/toolbox2/library/upload/2577.pdf Sc Tr G P 

4 http://www.eufirelab.org/toolbox2/library/upload/2578.pdf Sc Tr G P 

5 http://www.firesecurity.gr/lekdaspyr.html Com Tr M NC 

6 
https://www.documentonews.gr/article/allaxte-twra-to-montelo-
dasopyrosbeshs 

MM MM B P 

7 
https://nantiareport.wordpress.com/2016/05/16/ε-ππξνζβεζηηθή-ηαθηηθή-
ηνπ-αληεκπξεζ 

B Tr G P 

8 http://limniotikanews.blogspot.com/2016/08/to.html B Op M P 

9 
http://www.firefightingsystem.gr/gr/systima-pyrosvesis-dasikes-
pyrkagies.html 

Com Op G P 

10 http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/08/blog-post_3441.html B Op B P 

11 
http://spyth.blogspot.com/2014/07/blog-post_37.html (Ώλαδεκνζίεπζε ηνπ 
1νπ) 

B Tr G P 

12 https://www.tanea.gr/2018/07/25/opinions/mataies-ektimiseis/ MM Op B P 

13 
http://www.patrisnews.com/ayta-poy-synithos-den-akoygontai-gia-tis-
dasikes-pyrkagies/ 

MM Op G P 

14 
https://www.thessaliatv.gr/news/61479/anaxronistiko--nomiko-plaisio-gia-
purkagies-stin-ellada--apagoreuetai-to-antipur/ 

MM Op G P 

15 
https://spacezilotes.wordpress.com/2007/09/13/έγηλαλ-ήξσεο-
«παξαλνκψληαο» 

B Op M P 

16 http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/apopsis2.htm B Tr G P 

17 https://iskra.gr/πξψηεο-εθηηκήζεηο-γηα-ηηο-δαζηθέο-ππξ B Op G P 

18 ttps://www.capital.gr/me-apopsi/3232957/kaigomaste-monoi-mas B Op B P 

19 net.xekinima.org/θάθεινο-δάζε B Op G P 

20 http://www.fmenr.duth.gr/research/publications/Forest_Fires.pdf Sc Sc G P 

 

Με ηε γεληθφηεξε απξνζπκία θαη ίζσο θφβν γηα ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 
αλσηέξσ βηβιηνγξαθία, δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ ζην έδαθνο απφ 

ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο απφ ην 1970, νπφηε απνθηήζεθαλ ηα πξψηα 

δαζνππξνζβεζηηθά νρήκαηα Unimog, θαη απφ ηνλ αέξα απφ ην 1974, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ 
ακθίβησλ αεξνζθαθψλ Canadair CL-215, νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε κεησκέλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ.  

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ρξήζε αληηππξφο είλαη αζαθέο θαη εχθνια γίλεηαη δηθαηνινγία γηα ηελ 

απνθπγή ηεο ρξήζεο ηνπ. Χζηφζν, κέρξη ην 1998, πνιιά ζηειέρε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο επέιεγαλ λα 

ην ρξεζηκνπνηνχλ φηαλ ήηαλ απαξαίηεην θαη ζπλήζσο ήηαλ επηηπρείο. 
Μεηά ην 1998, ε κεηαθνξά ηεο δαζνππξφζβεζεο απφ ηε Ααζηθή Τπεξεζία ζην Ππξνζβεζηηθφ 

ψκα ζήκαηλε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ αληηππξφο. Χο εθ ηνχηνπ, ζε αθξαίεο ζπλζήθεο, 

φηαλ ε άκεζε πξνζβνιή είλαη αδχλαηε, νη ππξθαγηέο δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε απνηέιεζκα 
ηεξάζηηεο θακέλεο εθηάζεηο. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο ζηελ Βιιάδα κεηψζεθε 

θαηαθφξπθα. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν 15 απφ ηνπο 49 εξσηεζέληεο ηνπ ηνκέα ηεο δαζνπνλίαο, 
πξνθαλψο «παιαηφηεξνη», δήισζαλ φηη είραλ απφ πξψην ρέξη ηελ εκπεηξία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

αληηππξφο. Μφλν 2 είραλ πξαγκαηηθά κεγάιε εκπεηξία (>20 θνξέο). Γεληθφηεξα, ζηηο απαληήζεηο 

ππήξμαλ αξθεηέο αζηνρίεο ζε ιεπηνκέξεηεο δείρλνληαο έιιεηκα γλψζεο. Ώπηφ απνηππψζεθε επίζεο 

θαη ζηνλ πίλαθα 2 φπνπ ε έιιεηςε γλψζεο πεξί ηνπ αληηππξφο επειέγε ζαλ ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο 
γηα ηε ζπαληφηεηα επηινγήο ηεο ρξήζεο ηνπ. Βίλαη πξνθαλέο φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα 

επαλέλαξμε επηρεηξεζηαθήο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ζα απαηηήζεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε 

ζηελ πξάμε. 
ζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 παξαηεξνχκε ηε γεληθφηεξε απνπζία αλαθνξάο ηνπ αληηππξφο 

απφ επηζήκνπο θνξείο. Οη αλαθνξέο πνπ ην 2010 ήηαλ ειάρηζηα πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 20 πνπ 

αλαθέξνληαη αλ εμαηξέζνπκε ηηο επαλαδεκνζηεχζεηο θεηκέλσλ πνπ είραλ γξαθεί ζε ζπλέρεηα ηεο 
ρξήζεο ηνπ αληηππξφο ζε θνηλή ζέα, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2007, ζηελ Βχβνηα θαη ηελ Πεινπφλλεζν απφ 

Κχπξηνπο δαζνππξνζβέζηεο πνπ είραλ έιζεη γηα λα βνεζήζνπλ, έγηλαλ αξθεηά πεξηζζφηεξεο ην 2019.     

Καη πάιη φκσο είλαη ζρεηηθά ιίγεο. Εδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πάλησο είλαη φηη θαη ζηνπο δχν πίλαθεο νη 

γλψκεο πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο είλαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζεηηθέο. 
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Βίλαη αηζηφδνμν πάλησο φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηδίσο κεηά ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ 

2007 θαη ηε ρξήζε αληηππξφο κε άηαθην ηξφπν ιφγσ αλάγθεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ,   

έρνπλ αξρίζεη λα ππάξρνπλ ζεηηθέο αλαθνξέο ζε πξνζσπηθέο επαθέο αιιά θαη γξαπηά (ΐαξζάκεο 

2011). Δ «ελ θξππηψ» φκσο ρξήζε ηνπ απφ ζηειέρε ηνπ Π.. ρσξίο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε, 
εμνπιηζκφ θαη νξγάλσζε, αιιά θαη ηελ θαηάιιειε λνκνζεηηθή θάιπςε, είλαη κία ιαλζαζκέλε 

πξνζέγγηζε πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα απνηπρίεο αιιά θαη πηζαλφ θίλδπλν 

δπζηπρεκάησλ ηφζν γηα ηνπο ππξνζβέζηεο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο.  
πκπεξαζκαηηθά, είλαη απαξαίηεην ην αληηπχξ λα μαλαγίλεη έλα εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ 

δαζνππξνζβεζηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη φπνηε ε ρξήζε ηνπ πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ή δίλεη 

ιχζεηο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη άιιεο επηινγέο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Δ θαηάιιειε αιιαγή ηνπ 
λνκηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί πξνθαλή θαη επείγνπζα πξνυπφζεζε γηα ηελ επαλεηζαγσγή ηεο κεζφδνπ, 

αιιά θπξίαξρε αλάγθε απνηειεί ε εθπαίδεπζε, ε απφθηεζε εμνπιηζκνχ θαη ε ζσζηή νξγάλσζε. 

Παξαδείγκαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνζθέξεη ε επαλεηζαγσγή ηεο ρξήζεο ηεο θσηηάο ζηε 

δαζνππξφζβεζε ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηε αξδελία πνπ μεθίλεζε πεξί ην 2009 κέζσ ηνπ Βπξσπατθνχ 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ ‖Fire Paradox‖ (Miralles θ. α. 2010).  

Δ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ αληηππξφο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ηεκθεξίσζε ζηνλ βαζκφ πνπ 

είλαη δπλαηφ (ζρέδην, δπλάκεηο, ζπλζήθεο ππξθαγηάο, αιιεινπρία δξάζεσλ θαη παξαηεξήζεηο,  
απνηππσκέλα ζε ζεκεηψζεηο θαη θσηνγξαθίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ή ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο), έπεηηα απφ εθ ησλ πζηέξσλ αλάιπζε, κπνξεί ζε εχινγν ρξφλν λα νδεγήζεη ζε  

ζπζζψξεπζε θαη δηάρπζε εκπεηξίαο, δηφξζσζε αδπλακηψλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ψζηε ην 
εξγαιείν απηφ λα βξεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν εθαξκνγήο ζηε ρψξα καο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

ζπγθιίλνπλ θαη νη πξνηάζεηο ηεο Ώλεμάξηεηεο Βπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, κεηά ηελ 

θαηαζηξνθηθή θαη ζαλαηεθφξα ππξθαγηά ηεο 23-7-2018 ζηελ Ώλαηνιηθή Ώηηηθή, γηα ηελ «αλάιπζε 

ησλ ππνθείκελσλ αηηίσλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ κειινληηθψλ ππξθαγηψλ 
δαζψλ θαη ππαίζξνπ ζηελ Βιιάδα». χκθσλα κε απηέο ηηο πξνηάζεηο, έλα απφ ηα θαζήθνληα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πξνο δεκηνπξγία Οξγαληζκνχ Αηαρείξηζεο Ππξθαγηψλ Ααζψλ θαη Τπαίζξνπ (ΟΑΕΠΤ ) 

ζα είλαη ε «Βπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο 
πξνδηαγεγξακκέλεο θαχζεο ζηελ Βιιάδα αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο θσηηάο σο κέζνπ 

δαζνππξφζβεζεο (αληηπχξ)» (Goldammer θ.α. 2019). 

 

Βπραξηζηίεο 
Δ εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Βπξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν 

―PREVention Action Increases Large fire response preparedness‖ (PREVAIL) πνπ 

ζπλρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Γεληθή Αηεχζπλζε Βπξσπατθήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Βπηρεηξήζεσλ 
Ώλζξσπηζηηθήο ΐνήζεηαο (ECHO) (Project 826400 - PREV AIL -UCPM-2018-PP-AG), πεξηιακβάλεη 

φκσο θαη ζπλζέηεη έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε γηα ηo Βπξσπατθφ έξγν «Fire Paradox‖ (FP6-018505) θαη 

γηα ην έξγν ―MedWIldFireLab‖ (2014-2017), πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε Γεληθή Αηεχζπλζε 
Ώλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Ααζψλ θαη Ώγξνπεξηβάιινληνο (ΓΑΏΠΑΏ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο, σο έλα απφ ηα έξγα ηνπ Βπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο FP7 ERA-NET κε 

ηνλ ηίηιν ―FORESTERRA‖. Βπίζεο ελζσκαηψλεη έξγν ηνπ δεχηεξνπ ζπγγξαθέα πνπ έγηλε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο. 
 

Abstract 

Backfire is a forest fire suppression method based on the use of fire by fire-fighters on path of an 
arriving fire in order to stop its spread. In today's world that is characterized by fires of increasing 

intensity that cannot suppressed with direct attack of the fire front, backfire is in many cases an 

important fire-fighting tool which, however, cannot be used officially in our country. In this work we 
document bibliographically the existence of knowledge on backfire in Greece and its use in practice 

during the 20
th

 century, but also its use under conditions of despair during the disastrous fires of the 

2007 fire season. We also investigate and describe the situation regarding current knowledge on 

backfire and its application. At the end, we refer to the necessary legal and organizational changes to 
make backfire a legitimate and effective tool for firefighters. 
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