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Γιατί κάνουμε αυτή την παρέμβαση τη στιγμή που ήδη έχουν ανακοινωθεί 
από την Κυβέρνηση μέτρα βελτίωσης του πλαισίου πολιτικής προστασίας:  

    
Τις ημέρες που πέρασαν μετά την τραγωδία στην Ανατολική Αττική είδαμε πολλούς ειδικούς και 
μη, να μιλούν για τις δασικές πυρκαγιές (αυτό μέχρι ένα βαθμό είναι αποδεκτό αλλά υπάρχουν και 
όρια που εδώ ξεπεράστηκαν) . 

Είδαμε επίσης να προτείνονται λύσεις οργανωτικού επιπέδου που αφορούσαν την πολιτική 
προστασία της Χώρας και να αναπτύσσονται (δημοσιογραφικά) και επεξηγηματικά, διάφορα 
μοντέλα προσομοίωσης για το χρόνο επέκτασης της πυρκαγιάς και το τι θα μπορούσε να έχει γίνει 
και δεν έγινε για να αποφευχθεί η τραγωδία.  

Ασφαλώς εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι ούτε με τη διαχείριση του προβλήματος των δασικών 
Πυρκαγιών σε πολιτικό επίπεδο ούτε και με την «μονομερή» σύνδεση της τραγωδίας με τον 
οικιστικό ιστό. Θεωρούμε σοβαρό στρατηγικό λάθος να επικεντρώνεται η πολιτεία σχεδόν 
αποκλειστικά στην αυθαίρετη και άναρχη δόμηση των οικισμών (η οποία είναι υπαρκτό πρόβλημα σε 
όλη την Αττική και τα παράλια της χώρας μας ) και να θεωρεί ότι εκεί κατά κύριο λόγο οφείλεται η 
τραγωδία που ζήσαμε. 

Έχουμε την άποψη ότι πρέπει να δούμε τα πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα της συγκεκριμένης 
πυρκαγιάς να εντοπίσουμε τα αδύνατα σημεία του υπάρχοντος συστήματος πυροπροστασίας, και να 
προτείνουμε λύσεις όχι θεωρητικού αλλά νομοθετικού ή διοικητικού επιπέδου που θα βελτιώνουν 
στην ουσία τον αντιπυρικό σχεδιασμό.  

Η αναδιοργάνωση του συστήματος πολιτικής προστασίας μπορεί επικοινωνιακά να ακούγεται 
λογική και επιβεβλημένη, όμως δεν δίνει απάντηση στο βασικότερο ζήτημα:  

« Τη δουλειά στο δάσος που κινδυνεύει ή στο δάσος που καίγεται, σε πραγματικό χρόνο, ποιος θα 
την κάνει ;»  

Ποιόν θα συντονίσει η Πολιτική Προστασία αν η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να οργανώσει 
μηχανισμούς πρόληψης και καταστολής μέσα στο ίδιο το δάσος;  

  

Σε αυτά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα.  
 


