
Αύγουστος 
Στις 29 Αυγούστου στις 2:15 τα ξηµερώµατα για την κατάσβεση της φωτιάς που 
εκδηλώθηκε στο Πικέρµι σε περιοχή µε πεύκα και ξερά χόρτα χρειάστηκε να επέµβουν 
60 άνδρες, οχήµατα της Πυροσβεστικής και του Σ.Π.Α.Π. Στο σηµείο την ώρα εκείνη 
βρίσκονταν το µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π Βλάσης Σιώµος, και ο 
Αντιδήµαρχος Σπάτων Αρτέµιδας, Αθανάσιος Μαργέτης. Από τη φωτιά που σβήστηκε 
έπειτα από 4 ώρες περίπου, καταστράφηκε ολοσχερώς εγκαταλελειµµένο παράπηγµα 
που περιείχε φιάλες προπανίου και υγραερίου προκαλώντας µικρές εκρήξεις, ενώ 
κάηκαν πεύκα και ξερά χόρτα σε έκταση 3 στρεµµάτων περίπου.  
 
Στις 26 Αυγούστου στις 5:30 το πρωί φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Πάρνηθας που 
έγινε αντιληπτή από το πυροφυλάκιο Διονυσοβουνίου του Σ.Π.Α.Π. Το επιχειρησιακό 
κέντρο ενηµερώθηκε άµεσα και έσπευσε στο σηµείο µαζί µε δυνάµεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τρεις ώρες αργότερα η φωτιά είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο 
µε απολογισµό 30 στρέµµατα καµένης έκτασης µε ξερά χόρτα, θάµνους, µερικά πεύκα 
και ελιές. Αργότερα στις 12:45 στην περιοχή Ανατολή του Δήµου Μαραθώνας πλησίον 
της Μονής Αγίου Εφραίµ φωτιά ξέσπασε σε έκταση µε ξερά χόρτα, θάµνους και ελιές. 
Εκτιµάται από την Αστυνοµία που έσπευσε στο σηµείο µαζί µε οχήµατα του Σ.Π.Α.Π 
και της Πυροσβεστικής, ότι επρόκειτο για εµπρησµό. Η φωτιά κατασβέστηκε πλήρως 
1,5 ώρα αργότερα αφήνοντας πίσω της δύο στρέµµατα καµένης γης. Η άµεση 
επέµβαση των πυροσβεστικών µέσων απέτρεψε τη φωτιά από το να λάβει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθώς σε πολύ κοντινό σηµείο από την εστία της φωτιάς 
υπήρχε πυκνή βλάστηση. 
 
Στις 25 Αυγούστου στις 4 π.µ. φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα κοντά στο νεκροταφείο 
Πεντέλης, η οποία κατασβέστηκε άµεσα. Στις 12 µ.µ. στο Δήµο Βριλησσίων, ο Σ.Π.Α.Π 
συµµετείχε στον καθαρισµό του οδοστρώµατος επί της οδού Αναπαύσεως όπου στις 
12 µ.µ. σηµειώθηκε τροχαίο ανάµεσα σε Ι.Χ. όχηµα και µηχανή. Κατά τη σύγκρουση 
σηµειώθηκε τραυµατισµός και εκλήθη το ΕΚΑΒ για τη διακοµιδή. Λίγο νωρίτερα 
πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε καλαµιές και ξερά χόρτα στο Μαραθώνα πλησίον της 
περιοχής «Καράβι». Η φωτιά που περιορίστηκε και ετέθη τελικά υπό έλεγχο σε µία 
ώρα άφησε πίσω της 8 στρέµµατα καµένης γης.  
 
Στις 24 Αυγούστου στις 10:30 π.µ. εκδηλώθηκε φωτιά σε αποθήκη χαρτονιού 
σουπερµάρκετ επί της λεωφόρου Μαραθώνος στο Δήµο Μαραθώνα, η οποία 
κατεστάλη άµεσα. Τέσσερις ώρες µετά, στην περιοχή Βραυρώνα του Δήµου Σπάτων 
Αρτέµιδας έναντι του ξενοδοχείου Mare Nostrum φωτιά ξέσπασε σε πευκοδάσος µε 
οικίες, ξερά χόρτα και χαµηλή βλάστηση. Εκατό µάχιµοι πυροσβέστες και οχήµατα 
από τους Δήµους Ραφήνας – Πικερµίου, Σπάτων – Αρτέµιδας, Μαρκόπουλου και 
Λαυρίου συµµετείχαν στην κατάσβεση που ολοκληρώθηκε έξι ώρες αργότερα έχοντας 
κάψει 20 στρέµµατα έκτασης. 
 
Στις 21 Αυγούστου στις 11 το πρωί φωτιά ξέσπασε στο πευκοδάσος του Σχινιά στο 
Δήµο Μαραθώνα που ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη επέµβαση των πυροσβεστικών 
µέσων κατασβέστηκε εν τη γενέσει της. Στις 9 το βράδυ φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα 
και χαµηλή βλάστηση πίσω από τις αποθήκες του στρατοπέδου ΑΒΥΠ 651 στον Άγιο 
Στέφανο. Τη φωτιά ανέφερε στο Κέντρο Επιχειρήσεων το πυροφυλάκιο 
Διονυσοβουνίου και υπό το συντονισµό του Αντιδηµάρχου Διονύσου και µέλους της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π Κυριάκου Κοντάκη, δυνάµεις του Σ.Π.Α.Π και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σηµείο και σε πολύ σύντοµο χρόνο την 
έθεσαν υπό έλεγχο. 
 
Στις 18 Αυγούστου στις 5:30 τα ξηµερώµατα σε έκταση µε ξερά χόρτα, πεύκα και 



ελιές στον Άγιο Στέφανο αναφέρθηκε εστία φωτιάς. Με επικεφαλής τον Αντιδήµαρχο 
Διονύσου Κυριάκο Κοντάκη, 50 µάχιµοι άνδρες µαζί µε οχήµατα πυρόσβεσης του 
Σ.Π.Α.Π και των Δήµων Διονύσου και Κηφισιάς επενέβησαν και σε µία ώρα είχαν 
σβήσει τη φωτιά που κατέστρεψε 20 στρέµµατα δασικής έκτασης. Την ίδια ηµέρα στις 
8 το βράδυ αναφέρθηκε συµβάν µε πυρκαγιά σε Ι.Χ όχηµα στη βόρεια πύλη του 
αεροδροµίου στα Σπάτα. Την κατάσβεσή της ανέλαβαν δυνάµεις του Σ.Π.Α.Π από την 
περιοχή της Αρτέµιδας. Λίγο αργότερα στα Βριλήσσια 25 άνδρες µε οχήµατα του 
Σ.Π.Α.Π και των Δήµων Βριλησσίων και Πεντέλης, συµµετείχαν στην κατάσβεση της 
φωτιάς που ξέσπασε σε ξύλινο βαγόνι µέσα σε θεατράκι στην περιοχή, το οποίο και 
καταστράφηκε ολοσχερώς. 
 
Σβήστηκε πριν προλάβει να πάρει µεγάλες διαστάσεις, φωτιά που εκδηλώθηκε σε 
δασική έκταση στην περιοχή Κατηφόρια τα ξηµερώµατα της 18ης Αυγούστου στον 
Άγιο Στέφανο. Μία φωτιά ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς στην περιοχή έπνεαν δυνατοί 
άνεµοι, που εµπόδιζαν το έργο των κατασβεστών. Από την πρώτη στιγµή έσπευσαν 
στο σηµείο της φωτιάς οχήµατα του Δήµου Διονύσου µε τον επικεφαλής πολιτικής 
προστασίας Κυριάκο Κοντάκη, οχήµατα του ΣΠΑΠ, της οµάδας πυροπροστασίας 
Εκάλης, του Αγίου Στεφάνου και της Ροδόπολης, όπως και οχήµατα της 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας, προσωπικό εθελοντικών οµάδων πυροπροστασίας, και 
εθελοντές µε υδροφόρες από την Άνοιξη και το Κρυονέρι. 
 
Στις 11 Αυγούστου στις 4 τα ξηµερώµατα φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση µε ξερά χόρτα 
και πεύκα στην περιοχή της Βαρυµπόµπης. Τριάντα άνδρες µε οχήµατα του Σ.Π.Α.Π 
και των Δήµων Διονύσου και Κηφισιάς µε συντονιστή τον Αντιδήµαρχο Διονύσου κ. 
Κοντάκη, συµµετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς που άφησε πίσω της 10 στρέµµατα 
καµένης γης. Λίγο πριν τις 12 το µεσηµέρι δύο γειτονικές εστίες στο Κρυονέρι και στο 
Καπανδρίτι που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε θαµνώδεις εκτάσεις ετέθησαν 
γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο προκαλώντας ζηµιές σε έκταση συνολικά 17 στρεµµάτων.  
 
Την κλοπή µηχανήµατος αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων της Εθνικής Τράπεζας στην 
πλατεία Νέας Πεντέλης απέτρεψαν οι εργαζόµενοι στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 
Σ.Π.Α.Π τα ξηµερώµατα της 10ης Αυγούστου, καθώς από τους φάρους των 
πυροσβεστικών οχηµάτων που άναψε το προσωπικό του Σ.Π.Α.Π µόλις αντιλήφθηκε 
την απόπειρα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. 
 
Στις 8 και 2 Αυγούστου µικρής έκτασης φωτιές, η µία στη Νέα Κηφισιά και η άλλη 
στον οικισµό Πόντου στον Άγιο Στέφανο που εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα δεν έλαβαν 
διαστάσεις, χάρη στην άµεση επέµβαση του Σ.Π.Α.Π και η καταστροφή που 
προκάλεσαν περιορίστηκε στα 4 στρέµµατα καµένης γης. 
 
Σηµαντική ήταν η συνεισφορά του Σ.Π.Α.Π και στην κατάσβεση εστιών πυρκαγιάς 
εκτός των διοικητικών ορίων ευθύνης του όπως, στην περίπτωση της φωτιάς που 
εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου σε ξερά χόρτα και ελιές στη διασταύρωση του 
Καπανδριτίου και αλλού. 
 


