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07.08.2021 

Δασολόγοι: Επιεικώς ανεπαρκής ο Ν. Χαρδαλιάς 

Άρης Χατζηγεωργίου  

Η Πανελλήνια Ενωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων αποδίδει στην Πυροσβεστική κακό 
συντονισμό και υπερβολική εξάρτηση από τα εναέρια μέσα, επισημαίνει ότι ήταν λάθος ο 
διαχωρισμός της πρόληψης από την καταστολή των πυρκαγιών που είχε γίνει το 1998 και ζητεί 
άμεση αλλαγή του νομικού πλαισίου για την αντιπυρική προστασία των δασών ● Η σημασία 
των πυροφυλακίων και των αντιπυρικών ζωνών ● Τα σκοτεινά συμφέροντα που προκαλούν 
στρεβλώσεις. 

Eλλειψη ισχύος τις πρώτες κρίσιμες στιγμές εκδήλωσης των πυρκαγιών, ανυπαρξία 
ουσιαστικής διαχείρισης των δασών με απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών και πυρόσβεση 
μόνο από αέρος και μέσω... τηλεόρασης. 

Αυτά είναι, σύμφωνα με έμπειρους δασολόγους, τα κεντρικά χαρακτηριστικά της 
αντιμετώπισης που εφαρμόζει το κράτος τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μετά το 1998 που 
την κεντρική ευθύνη ανέλαβε η Πυροσβεστική οδηγώντας σε αποψίλωση της Δασικής 
Υπηρεσίας και μετατροπή της σε γραφειοκρατικό μηχανισμό. 

Η Πανελλήνια Ενωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) εξέδωσε χθες 
ανακοίνωση ζητώντας «αλλαγή τώρα του νομικού πλαισίου για την αντιπυρική προστασία 
των δασών». «Οπως όλοι οι πολίτες της χώρας, αγανακτούμε βλέποντας δάση και περιουσίες 
να γίνονται στάχτες και ανθρώπινες ζωές να χάνονται και τον κρατικό μηχανισμό 
εξουδετερωμένο να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος της διαχείρισης του προβλήματος ή να 
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καταφεύγει στην επικοινωνιακή αναφορά στατιστικών του αρμόδιου υφυπουργού Πολιτικής 
Προστασίας για να δικαιολογήσει την παρουσία του», αναφέρει η ΠΕΔΔΥ. 

 

Οι δασολόγοι καταλογίζουν υπερβολική εξάρτηση από τα εναέρια μέσα στο δόγμα που 
ακολουθεί η Πυροσβεστική για αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 

EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

Οι δασολόγοι χαρακτηρίζουν τον Νίκο Χαρδαλιά «επιεικώς ανεπαρκή», αλλά εντοπίζουν τις 
δυσκολίες αποτελεσματικής διαχείρισης βαθύτερα: στο επιχειρησιακό δόγμα του 
Πυροσβεστικού Σώματος και τον τρόπο οργάνωσης λειτουργίας του που εξαρτάται 
υπερβολικά από την εναέρια πυρόσβεση και υποφέρει από κακό συντονισμό. 

Πόρισμα του 2007 

Η ΠΕΔΔΥ θεωρεί υποχρέωσή της να ζητήσει από την κυβέρνηση να σεβαστεί το 
συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών για την προστασία των δασών και του φυσικού 
περιβάλλοντος που «στην πραγματικότητα έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους», αλλά «και 
την υποχρέωση της πολιτείας να οργανώσει τον κρατικό μηχανισμό». 

Θυμίζουν μάλιστα ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος των προβλημάτων, καθώς ήταν 
πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, η οποία μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές 
του 2007 εκπόνησε πόρισμα το οποίο σαφέστατα περιέγραφε «την ανάγκη αναθεώρησης του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού με πλήρη αναθεώρηση του νόμου 2612/1998 που εκ των 
αποτελεσμάτων απέτυχε». «Η κοινωνία μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά την λανθασμένη 
απόφαση της κυβέρνησης του 1998 που διαχώρισε το αντικείμενο της πρόληψης από την 
καταστολή των πυρκαγιών. Το λάθος δεν πρέπει να συνεχιστεί», καταλήγει η ΠΕΔΔΥ. 
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Ο πρόεδρος της ΠΕΔΔΥ, Νικήτας Φραγκισκάκης 

«Ολοι οι πολίτες περιμένουν πότε θα πετάξουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Η πυρόσβεση 
κατάντησε να γίνεται από αέρος και από τις τηλεοράσεις», μας εξηγεί ο πρόεδρος της 
ΠΕΔΔΥ Νικήτας Φραγκισκάκης. Θεωρεί βασικό και ενδεικτικό λάθος το φαινόμενο να 
αναζωπυρώνονται πυρκαγιές, οι οποίες υποτίθεται έχουν τεθεί υπό έλεγχο, όπως έγινε και με 
τη Βαρυμπόμπη. 

«Δεν υπάρχει άμεση καταστολή στην πρώτη περίοδο εκδήλωσης και πρόληψη μέσω της 
διαχείρισης του δάσους», συνεχίζει ο κ. Φραγκισκάκης: «Οταν την ευθύνη είχε η Δασική 
Υπηρεσία, οργάνωνε συνεργεία δασοπυρόσβεσης με μόνιμο προσωπικό και εκτάκτους που 
προσλάμβανε κάθε χρόνο από την κάθε ευαίσθητη περιοχή. Παίρναμε κόσμο από τα γύρω 
χωριά, ανθρώπους που ξέραν τα κατατόπια, τα περάσματα, τις οδούς διαφυγής. Αποτελούσε 
έγκλημα και πειθαρχικό παράπτωμα να αναζωπυρωθεί φωτιά που είχαμε θέσει σε έλεγχο. 
Ετσι, αποφεύγαμε τις πυρκαγιές μεγάλης διάρκειας, που βλέπουμε τώρα όλο και συχνότερα, 
οι οποίες σβήνουν μόνον όταν εξαντληθεί εντελώς η καύσιμη ύλη. Δίναμε μάχη μέσα στο 
δάσος, δεν περιμέναμε τη φωτιά στον οικισμό όταν πια είχε αποκτήσει ανεξέλεγκτη ισχύ». 

Με τον τρόπο αυτόν, τονίζει ο πρόεδρος των δασολόγων, εκπαιδεύτηκε ένας ολόκληρος 
κόσμος να περιμένει τη σωτηρία μόνον από τα εναέρια μέσα. Ομως, «αεροπλάνα και 
ελικόπτερα είναι χρήσιμα μόνο για πλήγματα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται με 
ταχύτητα και τίθενται εύκολα εκτός μάχης όταν πέφτει το σκοτάδι ή όταν επικρατούν 
αντίξοες συνθήκες είτε στη στεριά (πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως τώρα με τον καύσωνα) 
είτε στη θάλασσα από την οποία ανεφοδιάζονται. Εγκαταλείφθηκε η εργασία αναχαίτισης και 
καταστολής που μπορούν να κάνουν τα πεζοπόρα τμήματα μέσα στο δάσος δουλεύοντας 
μέρα αλλά και νύχτα στα όρια μεταξύ καμένου-άκαυτου, απομακρύνοντας καύσιμη ύλη και 
σβήνοντας τις μικρές εστίες. Τώρα, παρατηρείται το φαινόμενο να έρχονται πυροσβέστες 
στην Αττική από τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, που μπορεί να μην έχουν ιδέα για το ανάγλυφο 
και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει μόνον αποψιλωθεί από προσωπικό, αλλά παραμερίζεται και 
κάθε πρωτοβουλία της. Ζήτησε χρηματοδότηση 17 εκατομμυρίων για εργασίες διαχείρισης 
δασών και της εγκρίθηκαν μόλις 1,7 εκατ. Ομως, για την Πολιτική Προστασία βρέθηκαν 
άνετα 18 εκατομμύρια και ανέθεσε με κατεπείγουσες διαδικασίες εργασίες στα περιαστικά 
δάση. Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ζητούσε 1,2 εκατ. για εργασίες καθαρισμού σε 7.500 
στρέμματα στο Σέιχ Σου, αντί αυτού δόθηκαν με απευθείας ανάθεση από την Πολιτική 
Προστασία 1,7 εκατ. για 3.000 στρέμματα», επισημαίνει ο Ν. Φραγκισκάκης. 
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Ενιαίο Σώμα 

Σύμφωνα με τον δόκτορα Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγο-περιβαλλοντολόγο μελετητή, 
υπάρχουν δύο απόψεις: «Σύμφωνα με τη μία, που φαίνεται να αποδέχεται το κράτος τα 
τελευταία χρόνια, μια δασική πυρκαγιά είναι όπως κάθε άλλη φωτιά, ένα θερμικό φορτίο, 
άρα το αναθέτουμε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Προσωπικά, είμαι υπέρ της άλλης άποψης 
που θεωρεί ότι η δασική πυρκαγιά απαιτεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση που ξεκινά τον 
χειμώνα. Ενα Ενιαίο Σώμα που ακολουθώντας συγκεκριμένα σχέδια ασχολείται να ανοίγει 
αντιπυρικές ζώνες απομακρύνοντας σχολαστικά την καύσιμη ύλη στις δύο πλευρές. 

Ταυτόχρονα, οργανώνει και συντηρεί υψηλά πυροφυλάκια για να έχει άμεση εποπτεία – θα 
αρκούσαν 100 τέτοια πυροφυλάκια να καλύπτουν όλη την επικράτεια αρκεί να βρίσκονται σε 
καίρια σημεία και να είναι σωστά επανδρωμένα. Το ζητούμενο από εκεί και πέρα είναι η 
ευχέρεια άμεσων κινήσεων με ευέλικτα μικρά οχήματα για την «πρώτη πλήξη» κατά της 
πυρκαγιάς την ώρα που ξεσπά. Εάν περιμένουμε να εμφανιστούν τα εναέρια μέσα για να 
πέσει το πρώτο νερό, το παιχνίδι έχει χαθεί. Αεροπλάνα και ελικόπτερα είναι πολύ χρήσιμα 
ως βαρύ πυροβολικό στα μέτωπα εφόσον όμως έχει ξεκινήσει έγκαιρα η μάχη μέσα στο 
δάσος για να μην υπάρχουν αναζωπυρώσεις στα μετόπισθεν. Και φυσικά η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία μπορεί να συνεχίσει τη σημαντική δουλειά, προστατεύοντας τους οικισμούς. Το 
κρίσιμο θέμα είναι όμως το αν η φωτιά θα φτάσει στον οικισμό γιγαντωμένη ή 
εξασθενημένη», καταλήγει ο κ. Σταματόπουλος. 

Φωνάζουν άραγε τώρα οι δασολόγοι για να πάρουν το αίμα τους πίσω, επειδή έχασαν θέσεις 
και αξιώματα όταν ανέλαβε την κεντρική ευθύνη η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το 1998; Αυτό 
δεν αποκλείεται, αλλά επισήμως όλοι μιλούν για την ανάγκη ενός Ενιαίου Σώματος που να 
συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις και να μην καταρρέει όποτε εμφανίζονται ταυτόχρονα δύο-
τρεις μεγάλες πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Πάντως, υπάρχουν και αρκετοί 
δασολόγοι που έχουν μια χαρά «βολευτεί» με την κατάσταση της τελευταίας εικοσαετίας, 
ασχολούμενοι με τη γραφειοκρατία των δασικών χαρτών και την έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισμών με σημαντικό οικονομικό περιεχόμενο. Η όλη υπόθεση έχει όμως και άλλες 
σκοτεινές πτυχές: 

● Το πανάκριβο «παιχνίδι» με τα εναέρια μέσα, οι μισθώσεις των οποίων κοστίζουν σχεδόν 
350 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

● Οι μάχες για τα γαλόνια των πυροσβεστών όπως βγαίνουν κατά καιρούς στην επιφάνεια με 
αφορμή τραγικές εξελίξεις. Πολλοί ανακαλούν στη μνήμη πώς ξέφυγε η φωτιά που έκαψε το 
2007 τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας όταν ο τοπικός δασάρχης και ο τοπικός διοικητής της 
Πυροσβεστικής είχαν οργανώσει τον τρόπο ανακοπής της φωτιάς, αλλά έχασαν τ μάχη επειδή 
εμφανίστηκαν στο πεδίο οι τότε ανώτατοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής ζητώντας 
αναφορές και δίνοντας αλλοπρόσαλλες εντολές. 

● Τα οικονομικά οφέλη που θα προέκυπταν από την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης πριν 
από το καλοκαίρι και τη διάθεσή της στην βιομηχανία για πέλετ και αντίστοιχα προϊόντα. 

● Την εποπτεία που μπορεί να έχει οργανωμένο σώμα δασοφυλάκων με παρουσία χειμώνα-
καλοκαίρι μέσα στα δάση. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι πολλές φωτιές ξεσπούν όταν 
καλλιεργητές χασισοφυτειών βάζουν φωτιές όταν αντιληφθούν ότι η δραστηριότητά τους έχει 
εντοπιστεί. 

 



English Translation 

Foresters: N. Hardalias is forgivingly inadequate 

Aris Chatzigeorgiou 

The Panhellenic Union of Civil Servants Attributes to the Fire Brigade poor coordination and 
excessive dependence on the air means, points out that it was wrong to separate the prevention 
from the suppression of fires that took place in 1998 and calls for an immediate change in the 
legal framework for fire protection 

● The importance of outposts and fire zones 

● The dark interests that cause distortions. Lack of power in the first critical moments of the 
fires, lack of effective forest management with removal of hazardous materials and firefighting 
only from the air and through ... television. These are, according to experienced foresters, the 
central features of the treatment applied by the state in recent decades, especially after 1998 
when the Fire Brigade took over the central responsibility leading to the deforestation of the 
Forest Service and its transformation into a bureaucratic mechanism. The Panhellenic 
Association of Foresters of Civil Servants (PEDDY) issued an announcement yesterday asking 
for "a change now in the legal framework for fire protection of forests." "Like all citizens of the 
country, we are outraged to see forests and property being reduced to ashes and human lives 
being lost and the state mechanism neutralized not being able to bear the burden of managing the 
problem or resorting to the statistical reporting of the Deputy Minister of Civil Protection for to 
justify his presence ", reports PEDDY. Foresters characterize Nikos Hardalias as "indulgently 
inadequate", but they identify the difficulties of effective management deeper: in the operational 
doctrine of the Fire Brigade and the way it operates, which depends too much on aerial 
firefighting and suffers from poor coordination. Finding of 2007 PEDDY considers it its 
obligation to ask the government to respect the constitutional right of citizens to protect forests 
and the natural environment that "have in fact been abandoned to their fate", but also "the 
obligation of the state to organize the state mechanism". 

They even remind that the Prime Minister himself is aware of the problems, as he was chairman 
of the Standing Committee of the Parliament, which after the devastating fires of 2007 prepared 
a conclusion which clearly described "the need to revise business planning with a full revision of 
law 2612/1998 which failed as a result". 

"Our society has paid dearly for the wrong decision of the government of 1998, which separated 
the object of prevention from the suppression of fires. The mistake must not continue ", 
concludes PEDDY. "All the citizens are waiting for the firefighting planes to fly. The firefighting 
turned out to be done from the air and from the televisions ", explains the president of PEDDY, 
Nikita Fragiskakis. He considers the phenomenon of re-igniting fires as a basic and indicative 
mistake, which are supposed to have been brought under control, as was the case with Varybobi. 
"There is no immediate repression in the first period of the event and prevention through the 
management of the forest", continues Mr. Fragiskakis: . We took people from the surrounding 
villages, people who knew the swallows, the passages, the escape routes. It was a crime and a 
disciplinary offense to rekindle a fire we had brought under control. Thus, we avoided the long-
lasting fires, which we now see more and more often, which are extinguished only when the fuel 
is completely depleted. We were fighting in the forest, we did not wait for the fire in the 
settlement when it had already gained uncontrollable power ". In this way, the president of the 
foresters emphasizes, an entire world has been trained to wait for salvation only by air. However, 



"airplanes and helicopters are only useful for hitting the front of a fast-moving fire and are easily 
out of action when it gets dark or when adverse conditions prevail either on land (very high 
temperatures, such as now with heat) or at sea." from which they are refueled. The work of 
restraint and repression that can be done by the pedestrian sections in the forest was abandoned, 
working day and night at the boundaries between burnt-unburned, removing fuel and 
extinguishing the small hearths. Now, there is a phenomenon of firefighters coming to Attica 
from Larissa and Trikala, who may have no idea about the terrain and the peculiarities of the 
area. 

In this way, the president of the foresters emphasizes, an entire world has been trained to wait for 
salvation only by air. However, "airplanes and helicopters are only useful for hitting the front of 
a fast-moving fire and are easily out of action when it gets dark or when adverse conditions 
prevail either on land (very high temperatures, such as now with heat) or at sea." from which 
they are refueled. The work of restraint and repression that can be done by the pedestrian 
sections in the forest was abandoned, working day and night at the boundaries between burnt-
unburned, removing fuel and extinguishing the small hearths. Now, there is a phenomenon of 
firefighters coming to Attica from Larissa and Trikala, who may have no idea about the terrain 
and the peculiarities of the area. The Forest Service has not only been deforested by staff, but 
also ostracizes any of its initiatives. It requested funding of 17 million for forest management 
work and only 1.7 million were approved for it, but for the Civil Protection 

Single House According to Dr. Eleftherios Stamatopoulos, a forester-environmentalist, there are 
two views: "According to one, which the state seems to accept in recent years, a forest fire is like 
any other fire, a thermal load, so we entrust it to the Fire Department. Service. Personally, I am 
in favor of the other view, which considers that forest fires require a comprehensive management 
that begins in the winter. A Unified Body that, following specific plans, deals with opening fire 
zones, meticulously removing the fuel on both sides. At the same time, it organizes and 
maintains high fire stations for direct supervision - 100 such fire stations would be enough to 
cover the entire territory as long as they are located at key points and are properly manned. What 
is required from there and beyond is the ease of direct movements with flexible small vehicles 
for the "first boredom" against the fire when it breaks out. If we wait for the aerial means to 
appear for the first water to fall, the game is lost. Planes and helicopters are very useful as heavy 
artillery on the fronts, but as long as the battle in the forest has started in time so that there are no 
resurgences in the rear. And of course the Fire Service can continue the important work, 
protecting the settlements. The crucial issue, however, is whether the fire will reach the 
settlement gigantic or weakened ", concludes Mr. Stamatopoulos. Are foresters now shouting to 
get their blood back, because they lost positions and positions when the Fire Department took 
over the main responsibility, in 1998? This is not ruled out, but officially everyone is talking 
about the need for a Unified Body that gathers all the forces and does not collapse whenever 
there are two or three large fires in different parts of the country. However, there are several 
foresters who have been "comfortable" with the situation of the last twenty years, dealing with 
the bureaucracy of forest maps and the issuance of designations of designations with significant 
economic content. But the whole affair has other dark aspects:  

● The very expensive "game" with the aerial means, the leases of which cost almost 350 million 
euros per year. 

● The battles for the gallons of firefighters as they come to the surface from time to time on the 
occasion of tragic developments. Many recall how the fire that burned the Parnitha National Park 
in 2007 escaped when the local forester and the local commander of the Fire Brigade had 



organized the way to stop the fire, but lost the battle because the then senior officers of the Fire 
Brigade appeared on the field and giving alien commands. 

● The economic benefits that would result from the removal of fuel before the summer and its 
disposal in the industry for pellets and related products. 

● The supervision that can have an organized body of forest rangers with a presence of winter-
summer in the forests. It is a common secret that many fires break out when hashish growers 
light fires when they realize that their activity has been detected. 

 


