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Δεν είμαι οπαδός των σεναρίων συνομωσίας. Τα απεχθάνομαι.
Δεν πιστεύω πως οι φωτιές μπήκαν για τις ανεμογεννήτριες! Για να μπουν
ανεμογεννήτριες δεν χρειάζεται να καούν δάση. Δεν πιστεύω ότι σκοτεινές δυνάμεις
εργάζονται για τον αφανισμό μας γιατί απλά οι Έλληνες δεν είμαστε ο περιούσιος
λαός του Κυρίου. Ο πλανήτης γη είναι ένα τεράστιο πάζλ και η Ελλάδα μια μικρή
ψηφίδα. Αυτό είμαστε.
Πιστεύω ότι για την αναποτελεσματική δασοπυρόσβεση, ευθύνεται το μοντέλο
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που εφαρμόζουμε από το 1998, όταν η
δασοπυρόσβεση από τις Δασικές Υπηρεσίες πέρασε στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Για όλα τα προβλήματα, τις λύσεις μπορούν να δώσουν η επιστημονική γνώση και οι
θεσμοί της οργανωμένης πολιτείας. Για το δεύτερο ας μιλήσουν άλλοι, εμένα ας μου
επιτρέψετε να αναφερθώ στο πρώτο.
Η Δασολογία είναι ο επιστημονικός τομέας που μελετά και γνωρίζει καλύτερα από
όλους μας, το δάσος. Στη λεκάνη της Μεσογείου πάντα υπήρχαν δασικές πυρκαγιές.
Οι περίοδοι ξηρασίας, οι καύσωνες, τα πεύκα, δημιουργούσαν ιδανικές συνθήκες για
φωτιές.
Στη χώρα μας, η έκταση των καμένων δασών ανά έτος, ελάχιστα διαφοροποιείται.
Υπάρχουν χρονιές ιδανικές για δασικές πυρκαγιές- λόγω κλιματικών συνθηκών- όπου
τα ποσοστά καμένης δασικής γης αυξάνονται θεαματικά. Τέτοιες χρονιές ήταν το
1987, το 2007 και δυστυχώς το 2021. Το δυσάρεστο είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια
έχουν αυξηθεί οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, ζώα και κατεστραμμένα σπίτια.
Σήμερα προσπαθούμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές στα δάση κυρίως από τον αέρα και
όχι από το έδαφος. Το 2021 εξελίσσεται σε κακή χρονιά παρά το γεγονός ότι έχουμε
τα περισσότερα εναέρια μέσα πυρόσβεσης από ποτέ.
Οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά κυρίως
δασοπυροσβέστες, αλυσοπρίονα, σκαπτικά μηχανήματα, αντιπυρικές ζώνες.
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Η προστασία του δάσους απαιτεί ενέργειες όλο το χρόνο.
Και προστασία σημαίνει το χειμώνα να κάνεις καθαρισμούς δασών για να μειώσεις
την καύσιμη ύλη, να ανοίγεις δασικούς δρόμους, να δημιουργείς ζώνες. Για το 2021

οι Δασικές Υπηρεσίες κοστολόγησαν τις παραπάνω παρεμβάσεις τους σε 17,7 εκ.€,
αντ’ αυτού έλαβαν 1,7 εκ.€.
Και κάτι άλλο, το κτηματολόγιο και δασολόγιο αργούν και οι βίλες φυτρώνουν
ανάμεσα στα πεύκα.
Ανεξάρτητα εάν συμφωνεί κανείς με τις απόψεις μου, το σίγουρο είναι ότι δεν
μπορούμε να αντέξουμε άλλα καμένα δέντρα, σπίτια και την απώλεια ανθρώπων και
ζώων.
Κάτι δεν κάνουμε σωστά και πρέπει να το αλλάξουμε και η αλλαγή πρέπει να γίνει
τώρα.

