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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τελικά ο κος Κύρτσος δεν κάνει λάθος. Αρχικά και καλοπροαίρετα πιστέψαμε ότι η συνεχείς 
αναφορές του κου Κύρτσου, πότε για 10.000 και πότε για 8.000 αγροφύλακες, οφείλονται σε 
ελλειπή πληροφόρησή του. Όμως και πάλι με την νέα, τελευταία αναφορά του περί 8.000. 
αγροφυλάκων, σήμερα Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, σε πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ και στο απογευματινό 
Δελτίο Ειδήσεων της ΕΤ3, αποδεικνύεται πλέον ότι δεν πρόκειται περί παραπληροφόρησης, αλλά 
για συνεχιζόμενης και εσκεμμένης συκοφάντησης εργαζομένων, που προσέφεραν τόσο κατά την 
θητεία τους στην πρώην αγροφυλακή, όσο και εδώ δύο χρόνια που έχουν μεταταχθεί και 
ενσωματωθεί στην Δασική Υπηρεσία. Δικαιούμαστε πλέον να πούμε, ότι οι ψευδείς και συνεχείς 
αναφορές του κου Κύρτσου κατά εργαζομένων, απορρέει προφανώς από προσωπικές εμπάθειες 
και καμιά σχέση δεν έχουν με επαγγελματική δημοσιογραφία και εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ. 

Επαναλαμβάνουμε (ελπίζουμε για τελευταία φορά) για τον κο Κύρτσο ότι, με το άρθρο 21 
του Ν.3938/2011 ενσωματώθηκαν 1.200 περίπου πρώην αγροφύλακες στις δασικές υπηρεσίες και 
κατατάχθηκαν στον κλάδο των Δασοφυλάκων. Οι συνάδελφοι αυτοί ενσωματώθηκαν στον κλάδο 
των Δασοφυλάκων ψυχή και σώματι και προσφέρουν έργο, υπερασπίζοντας το Δημόσιο 
Συμφέρον, την Δημόσια Περιουσία και την αγροτική ασφάλεια. Αν η προάσπιση του Δημοσίου 
Συμφέροντος δεν βολεύει τον κο Κύρτσο, δεν φταίμε εμείς. 

Σε κάθε περίπτωση εμείς, ως συνδικαλιστικό όργανο, οφείλουμε να παρεμβαίνουμε όταν 
βλάπτεται ή κατασυκοφαντείται ο κλάδος μας. Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
ως κρατικό θεσμικό όργανο οφείλει επιτέλους να παρέμβει και αυτή. Εκτός και αν ο επικεφαλής της 
Ειδικής Γραμματείας Δασών και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που τον «πλαισιώνουν», θεωρούν ότι 
οι μεταταχθέντες υπάλληλοι της πρώην αγροφυλακής και νυν Δασοφύλακες των Δασικών 
Υπηρεσιών, είναι αποπαίδια και αδιαφορούν για την ύπαρξή τους. Φαίνεται ότι στην Ειδική 
Γραμματεία Δασών ασχολούνται με πιο «σοβαρά» θέματα όπως προγράμματα δασοπροστασίας 
με την συμμετοχή «ειλώτων» και «πληβείων», νομίζοντας ότι όλα βαίνουν καλώς στις Δασικές 
Υπηρεσίες 

Την επόμενη φορά που θα καταγραφεί δημόσια συκοφαντία κατά του κλάδου μας, θα 
καταστήσουμε ηθικό αυτουργό την Ειδική Γραμματεία Δασών, η οποία οφείλει κάποια στιγμή να 
μας ανοίξει την «βαριά» πόρτα της και να μας ακούσει. 

Κατά τα λοιπά, οψόμεθα. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Δ.Δ.Υ. 
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