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Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Βρισκόµαστε πλέον λίγες µέρες µόλις πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και µε
απογοήτευση διαπιστώνουµε ότι η κατάσταση της δασοπροστασίας της χώρας µας παραµένει
καθηλωµένη σε επίπεδα που υπολείπονται σοβαρά των πραγµατικών αναγκών. Παρά τις θετικές
ενέργειες και δεσµεύσεις των αρµόδιων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σοβαρά οργανωτικά και συντονιστικά προβλήµατα παραµένουν,
οι πόροι για την πρόληψη δεν έχουν ακόµα κατανεµηθεί και το συντονιστικό έργο της Πολιτικής
Προστασίας κινείται µε πολύ µεγάλες καθυστερήσεις.
Η συµβολή των ενόπλων δυνάµεων στην αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι γνωστή και
αναγνωρισµένη από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Μετά µάλιστα από την πρόσφατη
ανακοίνωσή σας για το σχέδιο «∆ευκαλίων» πιστεύουµε ότι αυτή θα αναβαθµιστεί περαιτέρω.
Παρόλα αυτά, θεωρούµε ότι τα περιθώρια περαιτέρω εµπλοκής των ενόπλων δυνάµεων σε
δραστηριότητες πρόληψης όχι µόνο είναι τεράστια αλλά, ειδικά φέτος, και επιβεβληµένα.
Συγκεκριµένα, εκτιµούµε ως εξαιρετικά επείγουσα την κινητοποίηση µονάδων του Στρατού,
για καθαρισµό των δασών από τη συσσωρευµένη καύσιµη ύλη, πάντα υπό τον συντονισµό
των τοπικών δασικών αρχών, όπως και τη διάθεση προσωπικού και µηχανηµάτων του
Μηχανικού για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, η φετινή ανοµβρία, η παρατεταµένη ελλιπής διαχείριση των δασών, οι για
άλλη µία χρονιά τεράστιες καθυστερήσεις στην οργάνωση της πυροπροστασίας και η τεράστια
δηµοσιονοµική κρίση που καθιστά σχεδόν απαγορευτική τη διάθεση των αναγκαίων πόρων,
καθιστά φέτος το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό διακύβευµα των πυρκαγιών τεράστιο. Οι
ένοπλες δυνάµεις, των οποίων προΐσταστε, έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν καταλυτικά στη

Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια
βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο
της Μεσογείου και να εµποδίσει –και µακροπρόθεσµα
να αντιστρέψει– την υποβάθµιση του περιβάλλοντος,
στοχεύοντας στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης.
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µείωση αυτού του κινδύνου, διαµηνύοντας ταυτόχρονα στην κοινωνία την ανάγκη σύµπραξης και
συνεργασίας καθώς και την διάθεση της πολιτείας να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά όλα τα διαθέσιµα
σε αυτήν µέσα. Ειλικρινά ελπίζουµε ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες προς αυτή την
κατεύθυνση.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία,
Με τιµή,

∆ηµήτρης Καραβέλλας.
Γενικός ∆ιευθυντής

