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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ηνλ απόερν ησλ θαηαζηξνθηθώλ ππξθαγηώλ πνπ έπιεμαλ ην λεζί ηεο Θάζνπ ην
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, σο ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε
Γαζνινγηθά ζέκαηα θαη γεληθόηεξα ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο, πξνρώξεζε ζε επηηόπηα απηνςία ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαη κία ζεηξά
ζπλαληήζεσλ κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη Γαζαξρείν Θάζνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί θαη λα ζπκβάιεη ζην βαζκό πνπ ηνπ αλαινγεί ζηελ
αληηκεηώπηζε απηήο ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο.
Οη δαζηθέο ππξθαγηέο εθηόο από ηελ ζεκαληηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαινύλ ζηνλ
πξνζηαηεπηηθό καλδύα ηεο βιάζηεζεο, επεξεάδνπλ ηε δνκή θαζώο θαη ηηο θπζηθέο θαη
ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ηνπ εδάθνπο κεηαηξέπνληαο ην ζε
πδξόθνβν θαη πξνθαιώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν απμεκέλν θίλδπλν δηάβξσζεο. Δπηπιένλ
ζε ππξόπιεθηεο πεξηνρέο, ε απώιεηα ηνπ εδάθνπο απνηξέπεη ηε θπζηθή αλαγέλλεζε θαη
ηε δηήζεζε ηνπ λεξνύ απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη επηπηώζεηο
ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ εθηόο από πεξηβαιινληηθέο είλαη θαη νηθνλνκηθέο θαζώο
επεξεάδνπλ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη ηηο ππνδνκέο.
Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηόο καο απνθάζηζε λα ζπζηήζεη εηδηθή
επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ ζα εμεηάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαη λα
ππνβάιεη αλαιπηηθά δέζκε πξνηάζεσλ.
Μέρξη ηόηε θαη ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζην ζρεηηθό δηάινγν πηζηεύνπκε όηη:


Πξέπεη λα ζηακαηήζεη επηηέινπο ε δηαρξνληθή απαμίσζε ησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ,
πνπ είλαη ζεζκηθή, πιηθνηερληθή θαη ζηειερηαθή. Ζ απαμίσζε απηή έρεη σο
απνηέιεζκα ηα δάζε καο λα αθήλνληαη ζηελ ηύρε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε
αλππνιόγηζηεο επηπηώζεηο.



Πξέπεη λα δνζεί κεγαιύηεξε έκθαζε θαη ρξεκαηνδόηεζε ζηελ Γαζνπξνζηαζία θαη
ζηελ Γαζνπνλία πνπ ζαλ ζθνπό έρνπλ, εθηόο ησλ άιισλ, ηελ πξόιεςε θαη ηελ

εθηέιεζε πξνθαηαζηαιηηθώλ έξγσλ γηα ηελ απνθπγή έλαξμεο θαη εμάπισζεο
δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, πνπ ε ρώξα καο καζηίδεηαη από ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε, μνδεύνληαη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ζηελ δαζνππξόζβεζε –
θαηαζηνιή δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη όρη ηελ
πξόιεςε ηεο. Παξαηεξείηαη έλαο άληζνο θαηακεξηζκόο ελδηαθέξνληνο θαη πόξσλ
κεηαμύ ησλ δύν ππιώλσλ ηεο δαζνππξνπξνζηαζίαο, δει. κεηαμύ ηεο πξόιεςεο θαη
θαηαζηνιήο, κε ηε δπγαξηά λα γέξλεη ππεξβνιηθά πξνο ην κέξνο ηεο θαηαζηνιήο. Όιν
απηό απνβαίλεη εηο βάξνο ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο καο.


Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε Γαζνπξνζηαζία θαη Γαζνππξόζβεζε επηβάιιεηαη ε
δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο δαζώλ, έηζη ώζηε λα
πάςεη λα πθίζηαηαη ν ζεκεξηλόο θαηαθεξκαηηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ κεηαμύ ησλ
ππεξεζηώλ (αιινύ αλήθεη ε δαζνπξνζηαζία, αιινύ ε δαζνππξόζβεζε, αιινύ ε
ζύληαμε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ θαη αιινύ ε θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ
θ.ι.π.).



Οη δαζηθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη παξνύζεο ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ
αθνξά ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο γεληθόηεξα, δηόηη απηέο γλσξίδνπλ θαιύηεξα
ηηο πεξηνρέο απηέο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ δαζώλ, ηεο δαζνπξνζηαζίαο θαη ηεο
δαζνππξόζβεζεο. Σαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα δίθηπν επηηήξεζεο
ησλ δαζώλ ηηο επηθίλδπλεο κέξεο ην νπνίν ππήξρε ζην παξειζόλ θαη ζήκεξα έρεη
ζρεδόλ εθιείςεη.



Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα εθαξκνγήο θαη αζηπλόκεπζεο ησλ απαγνξεπηηθώλ
δηαηάμεσλ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ Θάζν θαη ζα
αθνξνύλ ηελ θήξπμε αλαδαζσηέσλ ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ηελ απαγόξεπζε ηεο
βόζθεζεο. ε απηέο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε απαγόξεπζε ηεο ζήξαο ζε όιν ην
λεζί δηόηη ε κεγάιε έθηαζε ηεο δεκηάο δελ αθήλεη κεγάια πεξηζώξηα γηα αλάθακςε
ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ζεξακάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα
κεξηκλήζεη ώζηε λα δνζεί ζηνπο θηελνηξόθνπο έθηαθηε ελίζρπζε γηα ηελ αγνξά
δσνηξνθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ηξαθνύλ ηα θνπάδηα ηνπο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο.



Πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα όιεο νη ζρεηηθέο κειέηεο ππό ηελ επηκέιεηα Γαζνιόγσλ γηα
ηηο απαξαίηεηεο επεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην λεζί θαη αθνξνύλ ηελ
αληηπιεκκπξηθή ηνπ πξνζηαζία

θαη λα

εμαζθαιηζηεί από ηελ πνιηηεία ε

ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ Γαζνηερληθώλ έξγσλ. Όζνλ αθνξά δε
ηελ αλαδάζσζε, πνπ είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, απηή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί
κεηά ην πξώην έηνο από ηηο ππξθαγηέο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ θπζηθή
αλαγέλλεζε.



ηηο κειέηεο απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ θαη νη δαζνηερληθέο επεκβάζεηο πνπ ζα
πξέπεη λα γίλνπλ από Γαζνιόγνπο, κεηά ηελ απνηίκεζε ησλ αηηίσλ ηεο ππξθαγηάο
θαη ζα αθνξνύλ Γαζνπνληθήο θύζεσο επεκβάζεηο (δηάλνημε θαη ζπληήξεζε δαζηθώλ
δξόκσλ,

δσλώλ

ππξνπξνζηαζίαο,

δεκηνπξγία

πδαηνδεμακέλσλ,

θαζαξηζκνί

βιάζηεζεο θ.α.).


Να ιεθζεί κέξηκλα από ηελ πνιηηεία γηα ηελ άκεζε απνδεκίσζε όισλ ησλ αγξνηώλ
θαη θηελνηξόθσλ ησλ νπνίσλ έρεη πιεγεί από ηηο ππξθαγηέο ην θπηηθό θαη δσηθό ηνπο
θεθάιαην θαη νη πάγηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαηόπηλ εμαηνκίθεπζεο ησλ δεκηώλ από
εθηηκεηέο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ
πιεγέλησλ από ηηο θσηηέο κειηζζνθόκσλ, πνπ ηελ επνρή απηή ζπξξένπλ ζηε Θάζν
κε ηα κειίζζηα ηνπο γηα ηελ παξαγσγή πεπθόκεινπ.
Ζ Γαζηθή Τπεξεζία ηεο Θάζνπ έθαλε όηη ήηαλ αλζξσπίλσο δπλαηόλ παξά ηελ
ππνρξεκαηνδόηεζε θαη ππνζηειέρσζή ηεο θαη θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηηο ππνδνκέο
ππξόζβεζεο ζην κέγηζην δπλαηό επίπεδν εηνηκόηεηαο. Θα πξέπεη όκσο λα εληζρπζεί
πνιιαπιά ε ππεξεζία γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππξθαγηάο.
Σν ηδηνθηεζηαθό όκσο θαζεζηώο ησλ δαζώλ ηεο Θάζνπ πεξηιακβάλεη δεκόζηα,
ηδησηηθά θαη ζε κεγάιν πνζνζηό δεκνηηθά δάζε. Απηό ην θαζεζηώο επηβάιεη ηελ
επηπξόζζεηε νηθνλνκηθή θαη ζηειερηαθή ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ Θάζνπ, αθνύ έρεη λα
δηαρεηξηζηεί έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηνπ λεζηνύ. Δπηπξόζζεηα ζα
πξέπεη λα ππάξμεη αγαζηή ζπλεξγαζία ησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ κε ηνλ Γήκν Θάζνπ,
ώζηε κε ηε βνήζεηα ηεο πνιηηείαο λα εμεπξεζεί ε ρξεκαηνδόηεζε θαη γίλνπλ όιεο νη
απαξαίηεηεο κειέηεο θαη επεκβάζεηο πνπ ζα κεηξηάζνπλ όζν απηό είλαη δπλαηό, ηηο
επηπηώζεηο απηήο ηεο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο.
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