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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:  
 

 Η «Πρωτοβουλία για τα Δάση» είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από ομότιμους και 
τακτικούς καθηγητές δασικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών σχολών και τμημάτων, ερευνητές 
των δασικών ερευνητικών ινστιτούτων της Χώρας, νομικών, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη της 
Διοίκησης, οι οποίοι στον εργασιακό τους βίο ή την επιστημονική τους αναφορά έχουν ασχοληθεί με την 
οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, με το φυσικό περιβάλλον, με την οικολογία και τη δασική ανάπτυξη 
και προστασία ς που έχουν ασχοληθεί στα πλαίσια των θεματικών και επαγγελματικών τους 
αρμοδιοτήτων με τη δασική ανάπτυξη και προστασία.  

Αφορμή για το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας αποτέλεσε η τραγωδία στην Ανατολική 
Αττική που υποχρέωσε όλους όσους υπογράψαμε την επιστολή, να τοποθετηθούμε δημόσια, πιέζοντας 
για τη λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν την επανάληψη αυτής της τραγωδίας στο μέλλον.  

Ασφαλώς κατανοούμε τις επιχειρησιακές δυσκολίες των μηχανισμών δασοπυρόσβεσης όχι μόνο 
στη χώρα μας, αλλά ακόμα και στις πλέον προηγμένες, ιδίως όταν οι δασικές πυρκαγιές δεν 
αντιμετωπίζονται άμεσα και πάρουν διαστάσεις, ή ακόμη όπως στην πρόσφατη τραγωδία που 
εξελίχθηκε στη Χώρα μας, όταν οι δασικές πυρκαγιές επεκταθούν σε μικτές ζώνες κατοικιών και 
δάσους.  

Εκτιμούμε ότι η οργάνωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού στη Χώρα μας πρέπει να εχει σαν 
ξεκάθαρο στόχο την μείωση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών, την άμεση επέμβαση στο δάσος πριν 
η φωτιά πάρει διαστάσεις και των περιορισμό των ζημιών, είτε αυτές αφορούν στα δασικά 
οικοσυστήματα, είτε στις υποδομές είτε στις ανθρώπινες περιουσίες και τη ζωή των πολιτών. Οι στόχοι 
αυτοί μπορούν να υπηρετηθούν μόνο από μια νέα προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης των δασικών 
πυρκαγιών που θα περιλαμβάνει την πλήρη αναδιοργάνωση του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και την 
αξιοποίηση όλων των συντελεστών πολιτικής προστασίας.  

Την πρόταση αυτή θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας, να την αναλύσουμε και να τη στηρίξουμε 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων                                   


