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Εβδομάδα  Προστασίας  Δασών 
      

Τα δάση της Κύπρου αποτελούν τη σπονδυλική στήλη  του φυσικού μας περιβάλλοντος. Αποτελούν  

ανεκτίμητο, διαχρονικό ανανεώσιμο θησαυρό που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, γι’ αυτό και οι 

προσπάθειες για επέκταση και ενίσχυση της προστασίας τους αποτελούν μόνιμο και σταθερό μέλημα 

των αρμοδίων αρχών. 

Με την πολύπλευρη και διαχρονική προσφορά τους, τα δάση συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στη σωματική και 

πνευματική υγεία του πληθυσμού και την οικολογική σταθερότητα. 

Οι πυρκαγιές αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο  που απειλεί την ύπαρξη των κυπριακών δασών. 

Μερικοί παράγοντες που ευνοούν τις μεγάλες πυρκαγιές είναι οι ψηλές και ακραίες θερμοκρασίες, οι 

δυνατοί άνεμοι, η ξηροφυτική μορφή της βλάστησης και οι μεγάλες κλίσεις των δασοκαλυμμένων 

εδαφών. Κάθε πυρκαγιά προκαλεί καταστροφή με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 

μακροχρόνιες συνέπειες 

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο με βάση στοιχεία που τηρούνται από 

το Τμήμα Δασών είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, η καύση σκουπιδιών, το πέταμα αναμμένων 

σπίρτων ή αποτσίγαρων, το άναμμα φωτιάς από εκδρομείς για την ετοιμασία φαγητού εκτός των 

εγκεκριμένων χώρων (εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι), οι στρατιωτικές δραστηριότητες, 

διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες, οι πτώσεις κεραυνών και το βραχυκύκλωμα 

ηλεκτροφόρων καλωδίων. 

Το Τμήμα Δασών εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών το οποίο 

περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών. Το εν λόγω σύστημα βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς σύμφωνα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν  και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.   

Ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τα δάση αποτελούν περιουσία όλων. 

Η διαφύλαξη τους αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων μας  ώστε  να παραδοθούν ακέραια στις 

επόμενες γενιές. Γι΄ αυτό θεωρείται επιβεβλημένη  η  συνεργασία όλων με τις αρμόδιες αρχές. 

Ιδιαίτερα δε, πρέπει να προσεχθεί η συμπεριφορά μας όταν βρισκόμαστε στο δάσος αλλά και στις 

καθημερινές μας δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε αλλά και να αποτρέπουμε κάθε 

ενέργεια που ενδεχόμενα θα προκαλέσει πυρκαγιά. Αν διαπιστώσουμε καπνό  ή φωτιά, μέσα ή κοντά 

στο δάσος, τηλεφωνούμε αμέσως στο 1407 (τηλέφωνο αναγγελίας δασικών πυρκαγιών).  

Το Τμήμα Δασών με στόχο την υπενθύμιση, την ευαισθητοποίηση και την ουσιαστικότερη  συμμετοχή 

των πολιτών, κυρίως των νέων ανθρώπων, στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία 

των δασών, έχει καθιερώσει και διοργανώνει κάθε χρόνο «Εβδομάδα Προστασίας Δασών». Φέτος η 

εβδομάδα αυτή καθορίστηκε για την περίοδο 17 μέχρι 23 Μαΐου.  

Οι συνθήκες που για 2ο χρόνο βιώνουμε, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID 19, σε συνδυασμό 

με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην έκρηξη και επέκταση των δασικών πυρκαγιών, καθιστούν 

και τη φετινή αντιπυρική περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. 

Το Τμήμα Δασών θα ριχτεί στη μάχη, καλύτερα οργανωμένο σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια. Είναι 

όμως ΒΕΒΑΙΟ, πως ότι και να παρατάξει, από μόνο του δεν μπορεί να πετύχει στο ακέραιο τον μεγάλο 

στόχο για προστασία των δασών μας από τις πυρκαγιές.  Η  συνεργασία και η αλληλοβοήθεια με όλες 

τις εμπλεκόμενες στη δασοπυρόσβεση Υπηρεσίες είναι  δεδομένη.  Το κλειδί της επιτυχίας είναι η δική 

μας συμπεριφορά. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις όποιες δραστηριότητες μας 



στο ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις εξοχικές κατοικίες, αποφεύγοντας εντελώς τη χρήση φωτιάς  ή 

εργαλείων  όπως ηλεκτροσυγκόλληση και σμυριλιοτροχούς που παράγουν σπινθήρες. Επιπρόσθετα 

πρέπει να  λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα γύρω από εξοχικές μας τις κατοικίες, τις 

ψησταριές, τους φούρνους, τα αντλιοστάσια και ηλεκτροτουρμπίνες που διαθέτουμε. Όπου τα πιο 

πάνω θα γίνουν με ανάθεση εργασιών σε τρίτους,  αυτά πρέπει να γίνουν μόνο κάτω από τη δική μας 

επίβλεψη και καθοδήγηση.     

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τη σημασία των δασών για τον άνθρωπο και να γίνουμε άγρυπνοι 

φρουροί για την προστασία τους. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, τα δάση είναι αναγκαία 

τόσο για την υγεία όσο και την  ποιότητα της ζωής μας. Κάθε σπιθαμή δάσους που καίγεται σε 

συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, 

πιθανό να οδηγήσουν το νησί μας σταδιακά στην ερημοποίηση. Ας σταθούμε λοιπόν, όλοι μαζί, 

εμπόδιο στη συρρίκνωση του φυσικού μας πλούτου. Η προστασία του δάσους από τη φωτιά είναι 

ευθύνη όλων και απαιτεί τη συμβολή όλων.  

 

Η Βάση Αεροπυρόσβεσης «ΜΑΜΜΑΡΙ» 

 Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται από  τα αεροδρόμια Λάρνακας, 

Ακρωτηρίου και Πάφου. Από τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο  τα αεροπλάνα θα επιχειρούν και από τη 

Βάση Αεροπυρόσβεσης ΜΑΜΜΑΡΙ. 

Η κατασκευή του Τροχιόδρομου στην περιοχή Μάμμαρι, που ονομάστηκε σε Βάση αεροπυρόσβεσης 

Μάμμαρι, άρχισε το 2019 και στο τέλος του 2020 ολοκληρώθηκαν τα βασικά έργα, έναντι δαπάνης 

1200.000 ευρώ,  που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη Διαμόρφωση και επίστρωση του τροχιόδρομου, 

Περίφραξη μήκους 3230 μέτρων, Κατασκευή υδατοδεξαμενής νερού χωρητικότητας 90 τόνων και 

σύνδεση της με γειτονική γεώτρηση, Κατασκευή υποστατικών για το προσωπικό, Κατασκευή και 

συντήρηση δρόμων, Εξοπλισμό με αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό και ανεμούριο, καθώς και 

Σύνδεση με το δίκτυο της ΑΗΚ και διαδίκτυο. 

Ο τροχιόδρομος, που είναι  επιστρωμένος  με διαβαθμισμένα σκύρα, έχει μήκος 1200m, και πλάτος 

35m. Βρίσκεται σε υψόμετρο 235m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, σε αντίθεση με τα άλλα 

αεροδρόμια που βρίσκονται σε υψόμετρο 15m περίπου, γεγονός που επιτρέπει στα έμφορτα 

αεροσκάφη να  πετύχουν το επιθυμητό ύψος γρηγορότερα και επομένως να επιχειρήσουν ταχύτερα 

σε πυρκαγιές. 

Η λειτουργία της Βάσης θα συμβάλει  σημαντικά στις  επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης στις βόρειες και 

βορειοδυτικές περιοχές του Τροόδους, μέχρι και τον Πύργο Τυλληρίας, καθώς  για την πρώτη 

επέμβαση των αεροσκαφών, στις πιο πάνω περιοχές, θα εξοικονομείται χρόνος μέχρι και 15 λεπτά 

ανάλογα με την περιοχή του επεισοδίου, ενώ μεταξύ δύο διαδοχικών ρίψεων πυροσβεστικού υλικού, 

ο χρόνος θα είναι σε σχέση με τα τρία αεροδρόμια, μειωμένος μέχρι και 30 λεπτά.  

Στα  επόμενα τρία χρόνια θα αξιολογηθεί η ανάγκη για επίστρωση του τροχιόδρομου με ασφαλτικό 

υλικό, ενώ είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Τμήματος Δασών η ολοκλήρωση δύο ελικοδρομίων 

παραπλέυρως του τροχιόδρομου για τη φιλοξενία ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης στις περιπτώσεις 

πυρκαγιών, η κατασκευή αποθήκης πυροσβεστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονου 

συστήματος ανεφοδιασμού με πυροσβεστικό υλικό.  

Με την ολοκλήρωση όλων των έργων και την κατάλληλη στελέχωση, ο τροχιόδρομος θα αποτελεί μια 

σύγχρονη βάση αεροπυρόσβεσης η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και καταστολή των 

πυρκαγιών. 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 

   

 Χρηματοδότηση:  Norway grants στο πλαίσιο του έργου  

 “Reduction of risk   of damage caused by wildfires in Cyprus’ forests”      

 

 

Βάση Αεροπυρόσβεσης «Μάμμαρι» 

 

1. Άφιξη προσκεκλημένων 10:15 - 10:30 

2. Αγιασμός από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη  
κ. Παναγιώτη Χριστοδούλου  

10:30 – 10:45 

3. Χαιρετισμός από τον κ. Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, 
Διευθυντή  του Τμήματος Δασών    

10:45 - 11:00 

4. Ομιλία από τον Έντιμο Υπουργό Γεωργίας,  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Κώστα Καδή 11:00 - 11:10 

5. Εγκαίνια της  Βάσης Αεροπυρόσβεσης «ΜΑΜΜΑΡΙ» 
από τον  Έντιμο Υπουργό Γεωργίας,  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Κώστα Καδή 

11:10 - 11:20 

6. Άφιξη πυροσβεστικού αεροσκάφους  του Τμήματος 
Δασών στη Βάση   11:20 - 11:30 


