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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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Αξιότιμη κα Υπουργέ,  
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. Τα γνωστά 
οργανωτικά και συντονιστικά προβλήματα παραμένουν, οι πόροι για την πρόληψη δεν έχουν ακόμα 
κατανεμηθεί, το συντονιστικό έργο της πολιτικής προστασίας κινείται με τον γνωστό μη-
αποτελεσματικό τρόπο και με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, πρόοδος στον καλύτερο έλεγχο και την 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των ΟΤΑ δεν έχει υπάρξει, ενώ μία σειρά από διαρθρωτικές 
αλλαγές και βελτιώσεις, για τις οποίες υπήρχαν δεσμεύσεις, εκκρεμούν ακόμα.  
 
Υπογραμμίζοντας τα παραπάνω, δεν επιθυμούμε να υποβαθμίσουμε τη σημασία των δεσμεύσεων 
που έχετε αναλάβει, ούτε και να ακυρώσουμε τα όσα αρχικά βήματα και σημειακές βελτιώσεις έχουν 
αναληφθεί. Ούτε φυσικά και να παραβλέψουμε την προσπάθεια που έχει καταβληθεί και συνεχίζει 
να καταβάλλεται από ομάδες εργασίας ειδικών, αλλά και από τις ίδιες τις αρμόδιες υπηρεσίες.   
 
Είναι όμως πεποίθησή μας ότι η κατάσταση αυτή δεν τιμά την προσπάθεια που έχει όντως 
καταβληθεί. Θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στην ανάγκη ανάληψης επειγουσών 
πρωτοβουλιών που θα επιφέρουν αποτελέσματα ήδη από την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο. 
Δεδομένου ότι έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων, 
τα οποία είχατε εξαγγείλει από κοινού τον προηγούμενο Μάρτιο, εκτιμούμε ως ελάχιστες αλλά 
απολύτως απαραίτητες τις εξής ενέργειες, με ορίζοντα μόνο τη φετινή αντιπυρική περίοδο: 
 
1. Κινητοποίηση εθελοντικών ομάδων και μονάδων του Στρατού, για καθαρισμό των δασών από τη 
συσσωρευμένη καύσιμη ύλη, πάντα υπό τον συντονισμό των τοπικών δασικών αρχών. 
 

2. Έναρξη εθνικού προγράμματος ενημέρωσης για την πρόληψη των πυρκαγιών, την προστασία 
των οικισμών, την ατομική προστασία και τη συμμετοχή στη δασοπροστασία. 

 

3. Διαμόρφωση προγράμματος δασικών περιπολιών από την Αστυνομία και την Αγροφυλακή. 
Ειδικά όσον αφορά την τελευταία, υπενθυμίζουμε πως εκκρεμεί η μετάταξη του προσωπικού της 
στα δασαρχεία, ενέργεια με εξαιρετική σημασία για την ενίσχυση της χειμαζόμενης Δασικής 
Υπηρεσίας. 
 



 

 
 
Τα ανωτέρω αποτελούν μόνο βραχυπρόθεσμα – επείγοντα μέτρα και παρεμβάσεις. Εκκρεμεί ο 
σχεδιασμός και η θεσμοθέτηση παρεμβάσεων με απώτερο στόχο την ουσιαστική βελτίωση του 
εθνικού συστήματος δασοπροστασίας, όπως αυτό συναρθρώνεται από όλους τους μηχανισμούς 
πρόληψης – καταστολής – αποκατάστασης. 
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, η φετινή ανομβρία και η παρατεταμένη ελλιπής διαχείριση των δασών 
μας  ήδη σχηματίζουν τις δυο πλευρές του καταστροφικού «τριγώνου της φωτιάς», του συνδυασμού 
δηλαδή χαμηλών ποσοστών υγρασίας, της υπέρ-συσσώρευσης καύσιμης ύλης και των υψηλών 
καλοκαιρινών θερμοκρασιών. Εκτιμούμε πως τόσο τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, όσο 
βεβαίως και οι ανθρώπινες ζωές και οι υποδομές που αποτελούν το θλιβερό διακύβευμα δεκαετιών 
πολιτικής απαξίωσης για το περιβάλλον, πρέπει επί της δικής σας υπουργικής θητείας να τύχουν 
της απαιτούμενης προσοχής και των αναγκαίων παρεμβάσεων. 
 
Παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία,  
 
 
Με τιμή,  

 
Δημήτρης Καραβέλλας.  
Διευθυντής WWF Ελλάς 
 

 


