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Φωτιές – Τα αίτια και οι παραλείψεις που οδήγησαν στην καταστροφή – Τι 
θα έπρεπε να έχει γίνει 
Για όλα όσα έπρεπε να έχουν γίνει στον τομέα της πρόληψης πριν φτάσουμε στην καταστολή 
μίλησε στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, Διευθυντής 
Περιβαλλοντολογικής Οργανώσης «Καλλιστώ» 
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Για όλα όσα έπρεπε να έχουν γίνει στον τομέα της πρόληψης πριν φτάσουμε στην καταστολή 
μίλησε στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, Διευθυντής 
Περιβαλλοντολογικής Οργανώσης «Καλλιστώ». 

«Άλλο να το περιμένεις, κι άλλο να το ζεις», ανέφερε αρχικά σημειώνοντας ότι είχε 
προβλεφθεί αυτή η βιβλική καταστροφή. 

«Όταν έχει αποσυνδεθεί η διαχείριση του δάσους, η πρόληψη δηλαδή, από την καταστολή, 
επόμενο είναι να συμβαίνουν αυτά», τόνισε ερωτηθείς για τα «διδάγματα» της πυρκαγιάς. 

«Μετά την τραγωδία στο Μάτι με απόφαση του τότε πρωθυπουργού, είχε σχηματιστεί μια 
επιτροπή ειδικών που επί τέσσερις μήνες συζητούσε καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα. 
Ο νυν πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο του 2019 είχε συναντήσει την επιτροπή και είχε 
δηλώσει ότι ‘ξέρουμε τι φταίει για τις πυρκαγιές και δεν μένει παρά να περάσουμε στην 
εφαρμογή’. Τα συμπεράσματα της επιτροπής δεν εφαρμόστηκαν ποτέ», υπογράμμισε.  

Όσο για το τι έπρεπε να έχει γίνει και ίσως είχε αλλάξει την πορεία των πύρινων μετώπων 
σημείωσε: 

-Ενίσχυση των πόρων που επενδύονται αποκλειστικά στην πρόληψη 

-Έχει αντικατασταθεί η έννοια της δασοπυρόσβεσης με την έννοια της αεροπυρόσβεσης/ Τα 
πτητικά Μέσα όταν η κατάσταση ξεφύγει λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν. 

– Εδώ και δεκαετίες εξελλίσεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αλλάξουμε 
πολιτικές λοιπόν. 

– Τα σχέδια αντυπυρικής προστασίας στην πράξη δεν λειτουργούν/ Δεν υπάρχει τοπικό 
σχέδιο με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

– Μιλάμε για αποκατάσταση, ενώ δεν έχουμε ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες, δεν έχει 
καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση, δεν έχει αυστηροποιηθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία, 
αντίθετα ελαστικοποιείται. 

«Ο απολογισμός θα μας σοκάρει και θα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι 
απογοητευτικό.Δεν λαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Νιώθουμε απογοήτευση 
και συντριβή.», ανέφερε κλείνοντας. 
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English translation 

Fires – The causes and omissions that led to the disaster – What should have been done 

For all that should have been done in the field of prevention before we reached the 
repression spoke on the show "Mega Weekend" Mr. Spyros Psaroudas, Director of 
environmental organization "Callisto" 

"It's one thing to expect it, it's another to live it," he said at first, noting that this biblical disaster 
had been predicted. 

"When forest management is disconnected, prevention, that is, from repression, next is to 
happen," he stressed when asked about the "lessons" of the fire. 

"After the tragedy in Mati by decision of the then Prime Minister, a committee of experts had 
been formed which for four months was discussing some conclusions. The current prime 
minister in February 2019 had met the committee and said that 'we know what is to blame for the 
fires and all we have to do is get on with it'. The committee's conclusions were never 
implemented," he stressed. 

As for what should have been done and perhaps had changed the course of the fire fronts he 
noted: 

-Strengthening the resources invested exclusively in prevention 

-The concept of forest firefighting has been replaced with the concept of aerial firefighting/ 
Volatile means when the situation escapes few things can do. 

– The phenomenon of climate change has been on the market for decades, so we need to change 
policies. 

– The plans for formal protection in practice do not work/ There is no local plan with the 
participation of the local government. 

– We are talking about restoration, while we have not completed the forest maps, the off-plan 
construction has not been abolished, environmental legislation has not been tightened, but it is 
being rubberised. 

"The report will shock us and we will discuss the same and the same. This is disappointing. We 
feel frustrated and crushed," he said in closing. 

 


