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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 06.08.2018 
 
 

Θέµα:Αξιολόγηση εφαρµογής των µέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιµετώ-
πιση ∆ασικών Πυρκαγιών καθώς και Συντονισµός - Επανέλεγχος ∆ιαλει-
τουργικότητας των Υπηρεσιών 

Σχετικά: α. Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, 
(ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 

β. Π.∆.151/03.6.2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισµός Γεν. Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας. 

γ. Υ.Α.1299/07.04.2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προ-
στασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 

δ. Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των 
αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 

ε. Το υπ. αριθµ. πρωτ. 3752/25.05.2018 (Α∆Α: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 

στ. Η µε αριθµ. πρωτ. 1130/31.07.2018 Σχετική Πρόσκλησή µας σχετικά µε το θέµα 

Στο ΣΟΠΠ προσκλήθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Μέλη Σ.O.Π.Π. 

• Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Τσαλικίδης Νικόλαος 

• Περιφερειακός Σύμβουλος συμπολίτευσης ή ο αναπληρωτή του 

• Περιφερειακός Σύμβουλος μειοψηφίας ή ο αναπληρωτής του 

• Δήμαρχος Κομοτηνής 

• Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών 

• Δήμαρχος Αρριανών 

• Δήμαρχος Ιάσμου 

• Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης  

• Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

• Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 
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• Στρατιωτικός Διοικητής Εκπρόσωπός της ΧΧΙ ΤΘΤ ή εκπρόσωπος του 

• Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης 

• Λιμενάρχης Αλεξανδρούπολης στον οποίο υπάγονται το Λιμενικό Τμήμα Πόρτο Λάγους και το Λιμενικό 

Φυλάκιο Μαρωνείας. 

• Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

• Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας & Θράκης. 

• Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

• Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρο-

δόπης. 

• Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας 

2. Εθελοντικές ομάδες  

• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Ροδόπης 

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφ. Τμήμα Ροδόπης 

• Κυνηγητικός Σύλλογος Ροδόπης 

• Μοτοσυκλετιστίκος Όμιλος Ροδόπης 

• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

• Ραδιοερασιτέχνες 

• Αερολέσχη Κομοτηνής 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  

• Διοικητής Τροχαίας Κομοτηνής 

• Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής 

• Διοικητής 4ης ΕΜΑΚ 

• Διοικητής 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 

• Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Π.Ε. Ροδόπης 

• Αυτοτελες Τμημα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΑΜΘ 

• Πρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Ροδόπης. 

• ΕΚΑΒ Ροδόπης 

• Εγνατία Οδος Α.Ε. 

• Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. – Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, Περιοχή Κομοτηνής  

• Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• Ο.Τ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

• Ο.Σ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

• ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΠΗΣ 

• Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης  

• Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

• Δ/νσεις Α,Β γραφείων Μειονοτικών σχολείων 

• Ιερά Μητρόπολης Μαρώνειας – Κομοτηνής 

• Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης 
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Στο ΣΟΠΠ παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1. Μέλη ΣΟ.Π.Π.ΠΕ.   

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.Θ. – Π.Π.  Γεωργιάδου Κ. 

• Αυτοτελή Διεύθυνση Π.Π. Π.Α.Μ.Θ.  Χουβαρδάς Κ. 

• Τμήμα Π.Π. Π.Ε. Ροδόπης    Παπαλεξίου Δ. 

• Δήμος Κομοτηνής    Πετρίδης Γ., Ευτυχιάκος Α. 

• Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής    Μουσμουλίδης Α. 

• Δήμος Μαρωνείας - Σαπών   Σταυρίδης Ι. 

• Δήμος Ιάσμου     Μπαλκουρανίδης Χ. 

• Δήμος Αρριανών     Μολλά Ι., Χασεκή Α., Χαριτοπούλου Α. 

• Αστυνομικής Δ/νσης Ροδόπης   Τσιάρας Λ., Τοτσίδης Γ. 

• Δ/της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ροδόπης  Παπάζογλου Κ. 

• Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης   Κυλίτσης Α. (Β’ Λ/Τ Πόρτο Λάγος) 

                                                                                             Μπακιρτζή Π. (Λ/Φ Μαρώνειας) 

• Δ/νση Δασών Π.Ε. Ροδόπης   Τηγανούριας Ε. 

• Δ/νση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ροδόπης  Δερνεκτσής Κ. 

• Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ροδόπης  Λαζαρίδης Ν. 

2. Εθελοντικές ομάδες  

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Τμήμα Ροδόπης Ιμανιμίδης Κ. 

3. Φορείς που κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους  

• Τροχαίας Κομοτηνής    Ταχτατζή Α. 

• Δ/τής 4ης ΕΜΑΚ     Κούτρας Σ. 

• Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.     Κηπουρός Γ., Πουρνάρας Β. 

• Εγνατία Οδός Α.Ε.    Ξανθοπούλου Ε. 

• Δ/νση Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης   Τσέκης Χ. 

• Δ/νση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης   Κοσμίδου Μ. 

• Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης   Κουτσουμανής Μ. 

• Ιερά Μητρόπολης Μαρώνειας – Κομοτηνής  π. Χρυσοβαλάντης Δήμου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Τσαλικίδης Ν.): Θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικότερα ζητήµα-

τα στα οποία οφείλουµε να συνεργαζόµαστε τόσο θεσµικά, αλλά όσο και οι υπη-

ρεσίες οι φορείς οι οποίοι εµπλέκονται στην αντιµετώπιση ενός τέτοιου φαινοµέ-

νου. Επειδή έχουµε ήδη καθυστερήσει να δώσω το λόγο στους δηµάρχους. Κύριε 

Πετρίδη. 

∆ήµαρχος Κοµοτηνής (Πετρίδης Γ.): Λοιπόν καληµέρα από εµένα. Μου έχει 

ετοιµάσει η αρµόδια υπηρεσία ένα υπόµνηµα δισέλιδο το οποίο αναφέρεται στις 

ενέργειες που οφείλαµε να κάνουµε και αυτές που έχουµε κάνει σε ότι αφορά 

και την τυπική και την ουσιαστική διαδικασία. Είναι εδώ και ο αρµόδιος υπηρε-

σιακός της Πολιτικής Προστασίας και ο εκπρόσωπος της ∆ΕΥΑΚ. ∆εν ξέρω αν 
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έχει ενδιαφέρον να διαβάσω κάποια πράγµατα κύριε Αντιπεριφερειάρχη σε σχέση 

µε την τυπική διαδικασία. Να πω πολύ συνοπτικά σε ότι αφορά το ΣΟΠΠ το ο-

ποίο έγινε στις 26.4, ακολούθησε το δικό µας το ΣΤΟ του ∆ήµου Κοµοτηνής µε 

όλους τους εµπλεκόµενους. Σε ότι αφορά τη συνδροµή µε προσωπικό και εξο-

πλισµό της πυροσβεστικής έχουµε επικαιροποιήσει το παράρτηµα Ι, το οποίο έ-

χει αποσταλεί σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Σε ότι αφορά τα πυροσβε-

στικά υδροστόµια από καταγραφή η οποία έγινε την τελευταία εβδοµάδα, από τα 

210 πυροσβεστικά υδροστόµια του δήµου µας είναι ενεργά τα 195, και σε 15 

που διαπιστώσαµε ζητήµατα ήδη παρεµβαίνει η ∆ΕΥΑΚ. Από τα 210 δίνουµε ι-

διαίτερη προσοχή στα υδροστόµια τα οποία είναι σε περιοχές υψηλού κινδύνου, 

όπου εκεί λειτουργεί το 100% των υδροστοµίων, δηλαδή αυτή η αστοχία του 

8% που έχουµε σε κάποια και αποκαθίσταται δεν αφορά περιοχές υψηλού κινδύ-

νου του ∆ήµου µας. Σε ότι αφορά την ενηµέρωση των δηµοτών έχει γίνει µε τα 

γνωστά δελτία τύπου, φαντάζοµαι ότι έχουµε κάνει όλοι µας ,µε δύο συναπτά 

δελτία τύπου και µε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. H συντήρηση 

του οδικού δικτύου είναι ένα µεγάλο θέµα που αφορά οριζόντια όλους τους δή-

µους, και την δασική υπηρεσία και εσάς και την Περιφέρεια. Eµείς πέραν των 

στενά έτσι αρµοδιοτήτων στην αγροτική οδοποιία, εν γνώσει µας ότι οι πόροι 

και οι δυνατότητες της δασικής υπηρεσίας είναι περιορισµένες, παρεµβαίνουµε 

και σε τέτοιους δρόµους. Aυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι η προσβασιµότητα είναι 

διασφαλισµένη αυτή τη στιγµή σε όλο το δασικό δίκτυο, τουλάχιστον σε ότι α-

φορά το δικό µας κοµµάτι του δήµου Κοµοτηνής, αλλά και η δασική υπηρεσία 

και εµείς καθ’ υπέρβαση εµείς των δικών µας αρµοδιοτήτων, προχωράµε. Άλλω-

στε και η εγκύκλιος το προβλέπει η σχετική. Το καθ’ υπέρβαση έχει καθαρά κα 

κάνει µε δηµοσιονοµικούς λόγους. Αντιπυρικές ζώνες, τα γνωστά. Νυµφαία να 

µην σας κουράσω µε αυτό, καθαρισµός περιαστικών δασών, επίσης ένα οριζόντιο 

θέµα που αφορά τόσο τον καθαρισµό περαστικών δασών, όσο και τον καθαρισµό 

της εναπόθεσης ανεξέλεγκτης εναπόθεσης σκουπιδιών µπαζών κλπ, κυρίως σε 

αγροτικές περιοχές. Συνεχώς καθηµερινά γίνονται καθαρισµοί κοινοχρήστων χώ-

ρων, όµως την επόµενη εβδοµάδα δηµιουργούνται νέοι στους ίδιους χώρους νέ-

ες εστίες. Φαντάζοµαι και άλλοι δήµοι το αντιµετωπίζουν, εµείς προσπαθούµε 

κάθε µήνα σχεδόν να περνάµε από όλους τους γνωστούς σε µας χώρους, οι ο-

ποίοι είναι και κάποιες δεκάδες βέβαια στα όρια του δήµου Κοµοτηνής και να 

κάνουµε έναν καθαρισµό, εν γνώσει µας ότι έναν µήνα µετά θα ξαναγεµίσει. Έ-

χουµε κάνει µηνύσεις κατ’ αγνώστων, εν γνώσει µας βέβαια ότι δεν µπορούν να 

αποδώσουν, γιατί γνωρίζουµε βέβαια ότι και η Αστυνοµία δεν έχει την δυνατό-

τητα να ελέγξει αυτούς τους δεκάδες χώρους. Σε ότι αφορά τον εντοπισµό εγκα-

ταλελειµµένων οικοπέδων έχουµε καταγράψει περισσότερα από 1800 ορφανά 

οικόπεδα στους οικισµούς του ∆ήµου, και αυτό το κάναµε γιατί προφανώς δεν 

υπάρχει αντικειµενική δυνατότητα εφαρµογής της νοµοθεσίας για 1800 ορφανά 

οικόπεδα, και µάλιστα µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος του εντοπισµού 

των ιδιοκτητών, της ειδοποίησης κλπ. Εκεί λοιπόν κάνουµε µια επιλογή αναγκα-

στικά και πηγαίνουµε σε αυτά για τα οποία έχουµε καταγγελίες η οχλήσεις από 
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περιοίκους, ή σε αυτά τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εν γνώσει µας ότι αρκετά 

σε όλη την διάρκεια του καλοκαιριού θα µείνουν ακούρευτα. Βέβαια έχουµε κά-

νει τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία σε 

σχέση µε τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Τώρα για το χάρτη πρόβλεψης κινδύ-

νου πυρκαγιάς δεν χρειάζεται να πω κάτι είναι γνωστά στο όργανο. Η συµµετοχή 

µας στην ∆ΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018 έγινε και νοµίζω ότι είναι χρήσιµο ως εµπειρία, οι α-

σκήσεις ετοιµότητας είναι ότι πιο χρήσιµο υπάρχει προκειµένου να είµαστε σε 

καλή φάση της πρόληψης. Πολιτική απαγόρευσης στο δάσος της Νυµφαίας, εί-

µαστε έτοιµοι να ενεργοποιήσουµε το σχεδιασµό που υπάρχει µετά την απόφαση 

του περιφερειάρχη σε περιπτώσεις κατηγορίας 4 νοµίζω. Στο ΧΥΤΑ της Κοµοτη-

νής έχουµε δόξα τω Θεώ 4 χρόνια να έχουµε φωτιά γιατί έχουµε γίνει σοφότεροι 

από παλαιοτέρα περιστατικά και έχουµε λάβει όλα τα µέτρα πρόληψης, χωρίς 

αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι το τυχαίο γεγονός η αυτανάφλεξη δεν είναι ένα εν-

δεχόµενο, παρόλα αυτά υπάρχει και υλικό επικάλυψης και υδροφόρα όταν είµα-

στε σε κατηγορία 4 µόνιµα του ∆ήµου στο ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να προλάβουµε επέ-

κταση της φωτιάς στο χώρο εναπόθεσης, το οποίο δεν θα δώσει από ότι έχουµε 

στο σχέδιο το δικό µας κίνδυνο πυρκαγιάς σε άλλα χωριά, αλλά σίγουρα δηµι-

ουργεί ένα µείζον περιβαλλοντικό θέµα. Κατασκηνώσεις στα όρια του ∆ήµου Κο-

µοτηνής, δεν λειτουργούν δηµοτικές κατασκηνώσεις. Σε ότι αφορά τις κατασκη-

νώσεις της Πανδρόσου παρόλο που δεν λειτουργούν λαµβάνουµε κάθε χρόνο 

προληπτικά µέτρα κυρίως για την προστασία της περιουσίας που υπάρχει εκεί 

και των κτισµάτων, και σε ότι αφορά την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών 

υπάρχει στο σχέδιο µας στο εγκεκριµένο σχέδιο µας το θεµατικό που αφορά τις 

πυρκαγιές οι χώροι συγκέντρωσης, υπάρχει η ενηµέρωση των πρόεδρων των το-

πικών κοινοτήτων, χρησιµοποιούµε και επεκτείνουµε ως µέσον ειδοποίησης επει-

δή µιλάµε για µικρά χωριά κυρίως τα µεγάφωνα, τα οποία υπάρχουν στα δηµοτι-

κά κοινοτικά καταστήµατα και τα έχουµε δοκιµάσει. Είναι ένας καλός τρόπος ε-

νηµέρωσης σε περίπτωση έκτακτης περίπτωσης, και επίσης συνοδευτικά πέραν 

αυτών τα οποία είπα και έχουν γίνει προηγουµένως θα ήθελα να απευθυνθώ και 

στο κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι µε αφορµή και αυτό που έγινε τώρα δυστυχώς 

το τραγικό στο Μάτι αξιοποιούµε τα µητρώα τα αρχεία του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 

τα οποία είναι πλήρη και αφορούν όλους τους οικισµούς του ∆ήµου σε σχέση µε 

την παρουσία ανθρώπων που έχουν δυσκολία µετακίνησης λόγω ηλικίας είτε λό-

γω κινητικών ή άλλων προβληµάτων υγείας, έτσι ώστε ο µη γένοιτο σε περίπτω-

ση που χρειαστεί η εκκένωση του οικισµού να ξεκινήσουµε σε ότι αφορά την 

διαδικασία εκκένωσης από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι  ήδη καταγεγραµµένοι 

και θα έχουµε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους. Αυτό θα µπορούσε να είναι 

και µια καλή πρακτική ενδεχοµένως και για άλλους ΟΤΑ. Επίσης σε συνεργασία 

σε συνεννόηση µε την Αντιπεριφέρεια µε την Περιφέρεια, γνωρίζουµε ότι είναι 

στο σχεδιασµό σας και προχωρείτε το θέµα της κατάρτισης των µνηµονίων συ-

νεργασίας µε ιδιώτες, είτε όσον αφορά τα µέσα τα µηχανήµατα έργου είτε αφο-

ρά τα µέσα µετακίνησης, και όπως συµφωνήσαµε µόλις ολοκληρώσετε η σχετική 

νοµοθεσία λέει ότι κατ’ αντιστοιχία αυτών µπορούνε και οι δήµοι να προχωρή-
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σουν σε αντίστοιχα µνηµόνια συνεργασίας, να κάνουµε κάτι παρόµοιο και εµείς 

προκειµένου να υπάρχει ετοιµότητα. Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγµή όπως φα-

ντάζοµαι σε όλους πως υπάρχει η καταγραφή µέσα από τα µητρώα που υπάρ-

χουν και των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου αλλά και των µεταφορικών µέσων, 

ιδιωτικών µεταφορικών µέσων που αν χρειαστεί θα αξιοποιηθούν. 

Τσαλικίδης Ν.: Με αφορµή αυτά που ανέφερε ο ∆ήµαρχος εγώ απλά θεωρώ ότι 

είναι καλό να πούµε σε περιπτώσεις τέτοιες καταστάσεις έκτακτες και τέτοιων 

φαινοµένων να έχουµε µια ανάλυση τους σχεδίου µας, αλλά επιπλέον να δούµε 

λίγο και τα σηµεία εκείνα τα οποία ενδεχοµένως είναι σε προτεραιότητα πρώτα 

σε επικινδυνότητα, και για παράδειγµα τέτοια σηµεία έχουµε σε όλους τους δή-

µους και κυρίως σε οργανωµένους χώρους, αλλά πολλές φορές και ανοργάνω-

τους συνάθροισης κοινού όπως κατασκηνώσεις αλλά και άλλες περιπτώσεις πα-

ραλιακών ζωνών, όπου  εκεί υπάρχουν λουόµενοι σε οικισµούς που πολλές φο-

ρές έχουµε και τέτοιους οικισµούς στην περιοχή µας που είναι αυθαίρετοι οικι-

σµοί. Παρόλα αυτά υπήρχε και ο νόµος περί νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων, αλ-

λά παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις να δούµε δηλαδή ακραίες 

περιπτώσεις που υπάρχουν στην περιοχή µας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθούν σή-

µερα ότι έχει ο καθένας υπόψη έχει πέσει στην αντίληψη είναι στις αρµοδιότητες 

του και µπορεί να το αναφέρει. 

∆ήµαρχος Μαρωνείας – Σαπών (Σταυρίδης Ι.): Την καληµέρα µου και από 

µένα. Σε ότι έχει σχέση µε τους πυροσβεστικούς κρουνούς, βασικά υπήρχαν κά-

ποιες αδυναµίες στον δήµο, σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική µας έχουν µεί-

νει περίπου τους 10 κρουνούς για να γίνουν αντικαταστάσεις, τα συνεργεία ήδη 

και τώρα που µιλάµε είναι εκεί και κάνουν τις αντικαταστάσεις. Το θέµα είναι 

εγώ πάλι θα πω να ξεκινήσω µε την παράλια ζώνη. Εκεί πέρα σήµερα µαζεύεις 

χόρτα κλαδιά, εκεί έχουµε το ιδιαίτερο ότι την περίοδο αυτή πραγµατικά υπάρχει 

σοβαρό πρόβληµα πυρκαγιών, και οτιδήποτε άλλο εµείς αυτή την περίοδο θα 

βρούµε να κλαδέψουµε να τα πετάξουµε και να φύγουµε, τα συνεργεία φορτω-

τές φορτηγά περνάνε την επόµενη µέρα ξανά στο ίδιο σηµείο. Ειδικά τα οικόπε-

δα όπως έχει αναφερθεί και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Πετρίδης σε οικισµούς 

µέσα έχουν γίνει µπαζότοποι. Ο καθένας από την αυλή του κόβει τα ρίχνει δί-

πλα. Το να πάµε να πάρουµε µε µηχανήµατα να µπούµε σε οικόπεδα, δεν µπο-

ρούµε να µπούµε, κατ εξαίρεση το κάνουµε, ο άλλος µας βλέπει. Γιατί πήγες εκεί 

γιατί δεν το έκανες σε εκείνο εν πάση περίπτωση κατ’ επιλογή και κατ’ εξαίρεση 

παίρνουµε την πρωτοβουλία και πηγαίνουµε  και εµείς κάνουµε αυτά που κανο-

νικά δεν πρέπει να κάνουµε. Τώρα από κει και ύστερα υπάρχουν σκουπιδότοποι 

που είχαν κλείσει δεν µπορούµε να τα ελέγξουµε. Εµείς έχουµε 800 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα ∆ήµος ξεκινάµε από πού; όπου και να πας θα δεις µία εστία είτε για 

µπάζα είτε για να ρίχνουν τα κλαδιά είτε οτιδήποτε άλλο. Όσο µπορούµε να τα 

µαζεύουµε τα µαζεύουµε, τα έχουµε καταγράψει όπως λέει, περνάµε βλέπουµε, 

αλλά δεν τα προλαβαίνουµε. ∆εν υπάρχει περίπτωση να τα προλάβουµε.  
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Προϊστάµενος Π.Π. Π.Α.Μ.Θ. (Χουβαρδάς Κ.): Τηλεφωνικό ραντεβού κάνουν 

ορισµένοι δήµοι. Έχουν δώσει ένα τηλέφωνο και λένε στους πολίτες να παίρνουν 

τηλέφωνο και να κλείνουν ραντεβού µε τις υπηρεσίες καθαριότητας για να πάνε 

να πάρουν τα απορρίµµατα κλαδιά είτε τέτοια. Είναι νοµίζω µία καλή πρακτική 

αν θα µπορούσατε. 

Σταυρίδης Ι.: Η πρακτική είναι καλή πώς θα µπορέσουµε να την υλοποιήσουµε. 

Πόσα µηχανήµατα θα πρέπει να έχει ο δήµος πόσο προσωπικό θα πρέπει να έχει. 

Χουβαρδάς Κ.: Τους λες βγάλτε τα µετά από τρεις µέρες τέσσερις µέρες έξω 

από το σπίτι  

Σταυρίδης Ι.: Κοιτάξτε αυτό που έχουµε συνεννοηθεί και συνεννοούµαστε µε 

συλλόγους µε χωριά µε τους τοπικούς, είναι τουλάχιστον την περίοδο αυτή που 

πραγµατικά υπάρχει πρόβληµα ε ας µην κλαδεύουν τα δέντρα, δεν υπάρχει κα-

νένας λόγος τώρα να τα κλαδέψεις τα δένδρα. Υπάρχει περίοδος το Μάρτιο µέχρι 

και Μάιο, όποτε θες κλάδεψε τα, εκεί προλαβαίνουµε δεν ξεκινάµε, δεν έχουµε 

την τόσο πολλή δουλειά. Μπαίνουν οι άδειες µέσα στο καλοκαίρι, οι υπάλληλοι 

έχουν άδειες, δεν έχουµε ούτε µηχανήµατα έχουµε, ούτε προσωπικό έχουµε να 

µπορούµε να ανταπεξέλθουµε. Λέµε µαζεύουµε τους συλλόγους, τους ενηµερώ-

νουµε έχουµε έρθει σε επαφή µε τους πρόεδρους των τοπικών συµβουλίων των 

τοπικών κοινοτήτων, τα έχουµε πει πάντα τις ανησυχίες µας λέµε, αλλά το θέµα 

είναι ότι δεν βλέπουµε να γίνεται και κάτι να βγαίνει ένα αποτέλεσµα, ο καθένας 

όπως του την καρφώσει κλάδεψε σήµερα θα τα πετάξει έξω, τελείωσε αυτό έχει 

µείνει, αυτό συνεχίζει. Ότι έχει σχέση τώρα µε αγροτική οδοποιία µε αντιπυρικές 

στο δασοφυλάκιο λίγο της Μαρώνειας και του Σαπών έχουν γίνει οι δρόµοι σε 

συνεργασία πάλι µε την πυροσβεστική. Κάποιους δρόµους κάνουµε αγροτικές 

οδοποιίες, προσπαθούµε να κάνουµε διανοίξεις πιο µεγάλες ζώνες, και αυτά εδώ 

όσο µπορούµε στα όρια τα δικά µας. Είναι οι αγροτόδροµοι, αν είναι συντηρηµέ-

νοι και καθαροί βοηθά τουλάχιστον στην πρόληψη, έτσι ώστε να καθυστερήσει 

λέµε αν µας έρθει η πυρκαγιά ή ότι άλλο είναι. Το θέµα είναι ότι ο καιρός τελευ-

ταία µας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και κάποιοι δρόµοι συντηρηµένοι που εί-

χαµε τελευταία µε τις βροχές και τις καταιγίδες πάλι κόπηκαν και θέλουν συντή-

ρηση. Όλη τη µέρα µε αυτά τρέχουµε βασικά. Τώρα κάποιοι οικισµοί υπάρχουν 

κάποια προβλήµατα το θέµα είναι ότι πρέπει να το δούµε λίγο κύριε Αντιπεριφε-

ρειάρχη λίγο πιο ιδιαίτερα µε τους Ασκητές. Είναι ένα χωριό που δεν έχει είναι 

αδιέξοδο πάµε σταµατάµε πλατεία και ξαναγυρνάµε πίσω. Έχει µεν κάποιους 

δρόµους αγροτόδροµους θα είναι χωραφόδροµους και τέτοια, προσπαθούµε να 

είναι συντηρηµένοι για να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση που είναι κάτι να κά-

νουµε, αλλά δεν έχουµε πρόσβαση να φύγουµε προς το βουνό προς τη θάλασσα, 

θα πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω. Ότι έχει σχέση µε τις κατασκηνώσεις έχουν 

γίνει αντιπυρικές, έχουµε στην Μαρώνεια τις πέτρινες κατασκηνώσεις και έχουν 

γίνει περιφερειακές αντιπυρικές για να µην έχουν προβλήµατα. Στα χωριά στους 
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οικισµούς έχουν περαστεί κάποιες ζώνες, το θέµα είναι µε την εµπειρία που έ-

χουν και την εκτίµηση που θα κάνουν αυτά που κάνουµε δεν φθάνουν σε περί-

πτωση που γίνει ένα ατυχές συµβάν. Ότι έχει σχέση τώρα µε τα µεγάφωνα και 

µε αυτά, σε όποια χωριά και σε όποιες τοπικές κοινότητες είχαµε υποδοµές, 

προσπαθούµε να τις συντηρήσουµε και µείς να µπορούµε να βγάζουµε ανακοι-

νώσεις. Στις πόλεις δεν έχουµε πρόβληµα αλλά στα χωριά και ότι υπάρχει στις 

τοπικές κοινότητες προσπαθούµε να συντηρηθούν για να έχουµε µια επικοινωνία 

σε περίπτωση που γίνει κάτι. Σε γενικές γραµµές η κατάσταση είναι αυτή. Νοµί-

ζω ότι την πρόληψη την θέλουµε και εµείς δεν θέλουµε τελευταία στιγµή να 

τρέχουµε, αλλά νοµίζω και αυτά ότι θα πούµε πάλι σήµερα ξεκινούν από το θέµα 

του κόστους. Αν υπήρχαν χρήµατα θα µπορούσαµε να κάνουµε πάρα πάρα πολλά 

πράγµατα, το θέµα είναι ότι εµείς είµαστε αυτοί που θα διαχειρισθούµε την κα-

τάσταση µε όποια χρήµατα έχουµε και κάποια που δεν έχουµε προσπαθούµε να 

βρούµε λύσεις .Αυτά ήθελα να πω.  

Χουβαρδάς Κ.: Να πούµε µόνο αυτό που λέµε και στα άλλα τα ΣΟΠΠ ότι σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν µεγαφωνικές εγκαταστάσεις, σε περίπτωση που 

χρειαστεί εκκένωση κίνδυνος, µπορείτε να συνεννοηθείτε µε τους δηµότες ώστε 

το χτύπηµα της καµπάνας στην εκκλησία να σηµαίνει κάτι να πάνε κάπου. Είναι 

µια καλή πρακτική και στα τζαµιά αντίστοιχα.  

Σταυρίδης Ι.: Έχουµε αυτοκίνητα µε µεγάφωνα επάνω, έχουµε κάνει πρόληψη, 

έχουµε δυο αυτοκίνητα που σε περίπτωση τέτοια µπορούν και φθάνουν σε όλα 

τα χωριά του δήµου. Θα µπορούµε να ενηµερώσουµε.  

Χουβαρδάς Κ.: Ναι σωστό και αυτό.  

Τσαλικίδης Ν.: Κύριε Σταυρίδη πολλές φορές συµβαίνει να κάνουν και οι φο-

ρείς την δουλειά τους ή να µην έχουν αρµοδιότητα ή ευθύνη σε κάποιους χώ-

ρους όπως οι ιδιωτικοί χώροι, όπου και εκεί είναι εστίες σκουπιδιών, εστίες εύ-

φλεκτων υλικών, και εκεί θα πρέπει να βρούµε τον τρόπο να µεριµνήσουµε να 

ενηµερωθούν οι πολίτες µε κάποιο τρόπο, έτσι ώστε αν κάποιος αδρανήσει να 

γνωρίζουµε ότι αδράνησε, και από κει και πέρα να έρθουµε σε µια συνεννόηση 

που σκοπός µας σήµερα αυτό είναι, η πρόληψη, να λύσει κάθε πιθανό πρόβληµα 

µπορεί να προκύψει και να το λύσουµε εν τη γενέσει του. Θεωρώ ότι αν πούµε 

βασικούς χώρους που έχουµε στο µυαλό µας ανά φορέας που χρειάζεται ιδιαίτε-

ρη προσοχή και είναι στα όρια δασικών εκτάσεων, η δασική υπηρεσία είναι εδώ 

όπου και εκείνη έχει αρµοδιότητες να µας πει συγκεκριµένους χώρους, κυρίως 

αυτούς που πρέπει να προφυλαχθούµε να µεριµνήσουµε και να ζητήσουµε να 

γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις.  

Αντιδήµαρχος Αρριανών (Μολλά Ι.): Εµείς σαν δήµος δεν έχουµε πολλούς 

κρουνούς, βέβαια από το χειµώνα που είχαµε πρόβληµα µε µερικούς τους έχουµε 
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αλλάξει, σε µερικά σηµεία έχουν παραγγελθεί, και κάποια στιγµή θα µπουν. Ε-

µείς όπως και κάθε χρόνο επειδή περισσότερο έχουµε τον ορεινό όγκο προσπα-

θούµε να καθαρίζουµε, ειδικά στην τοπική κοινότητα Οργάνης και µερικούς δα-

σικούς δρόµους που θεωρούµε ότι είναι επικίνδυνα, δηλαδή προτεραιότητα δί-

νουµε σε αυτούς. Έχουµε ενηµερώσει όλους τους τοπικούς, ειδικά και τους πα-

ραγωγούς τους κτηνοτρόφους επειδή είναι συνέχεια έξω αν δουν κάτι, να ενη-

µερώνουν και εµάς και την Υπηρεσία από την πλευρά τα µικρόφωνα, δηλαδή στα 

χωριά επειδή όλα τα χωριά έχουνε τζαµιά και τέτοια είναι πολύ εύκολο να ενη-

µερώσουµε τον κόσµο αν συµβεί κάτι κακό. Προσπαθούµε να καθαρίζουµε τους 

οδικούς άξονες ειδικά δίπλα στους δρόµους, αποψιλώσεις και χορτοκοπτικά. Έ-

χουµε ήδη σχέδια δράσης δηλαδή εκκένωσης από το 2016, νοµίζω το έχουµε 

στείλει αυτό, κατά τα άλλα δηλαδή επειδή είναι διασκορπισµένα τα χωριά µικρά 

χωριά  πολύ σηµαντικό είναι που έχουµε ενηµερώσει τους τοπικούς αν συµβεί 

κάτι να µας ενηµερώσουν όπως είπε και ο δήµαρχος της Μαρώνειας-Σαπών, δεν 

µπορούµε όλους τους δρόµους να τους καθαρίσουµε. ∆εν έχουµε αυτή την δυ-

νατότητα είναι ειδικά ο ορεινός όγκος πάρα πολλά χιλιόµετρα. Μόνο δηλαδή δί-

νουµε προτεραιότητα αυτά που όντως είναι πιο επικίνδυνα δάση που έχουν προ-

σπαθούµε αυτά να καθαρίζουµε.  

Τσαλικίδης Ν.: Ευχαριστούµε πολύ. Εσείς βέβαια εδώ να αναφέρω ότι έχετε και 

µια ευθύνη λίγο παραπάνω, είστε οι φύλακες σωµατοφύλακες του ορεινού όγκου 

εκεί πέρα, γιατί αν θα ξεκινήσει κάτι θα ξεκινήσει από τα ορεινά όποτε θα πρέπει 

να αντιµετωπιστεί έγκαιρα πρώτα από όλα, για αυτό πρέπει να βρούµε και τον 

τρόπο ώστε να τα παρατηρητήρια µας δεν ξέρω υπάρχουν παρατηρητήρια τα 

οποία…όχι δεν υπάρχουν… θα µπορούσαµε να τα ενεργοποιήσουµε …οι κάτοικοι 

ειδικά οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι πρόπερσι κατευθείαν µας ενηµέρωσαν. 

∆ηλαδή όταν δρας πολύ νωρίς προλαβαίνεις.  

Εκπρόσωπος ∆ήµου Ιάσµου (Μπαλκουρανίδης Χ.): Ο δήµαρχος µου είπε να 

επισηµάνω να σας πω ποιοι οικισµοί βρίσκονται κοντά σε δασική έκταση εκεί στα 

όρια της δασικής έκτασης µε τον οικισµό, δένδρα τα οποία πολλές φορές ακου-

µπούν και στις στέγες σπιτιών. Είναι τα Θάµνα η ∆ύµη ο Πολύανθος και ο Ία-

σµος στον Ίασµο στους πρόποδες του βουνού, στο εστιατόριο Αρνεµούσι κυριο-

λεκτικά αν εκδηλωθεί πυρκαγιά δεν υπάρχει πρόσβαση σε οχήµατα αλλά και σε 

προσωπικό σε πεζούς σε πεζοπόρα τµήµατα, νοµίζω ότι είναι δύσκολο να φτά-

σουν εκεί πέρα για να αντιµετωπίσουν µια κατάσταση. Όσον δε για τα δέντρα 

που ακουµπάνε στα σπίτια εγώ δεν ξέρω γιατί δεν κόπηκαν, ο δήµαρχος µου εί-

πε ότι δεν µας αφήνει η ∆ιεύθυνση ∆ασών, δεν µας επιτρέπει να κοπούν τα δέν-

δρα να δηµιουργήσουµε ζώνη. Σήµερα πληροφορούµαι εδώ στο ΣΟΠΠ ότι αν υ-

ποβάλουµε αίτηµα θα µας εγκρίνουν µε δασικούς συνεταιρισµούς να συνεργα-

στούµε για να δηµιουργήσουµε τέτοιες ζώνες. Για µένα το πιο σηµαντικό είναι 

αυτό να προφυλάξουµε αυτούς τους τέσσερις οικισµούς, αυτοί κινδυνεύουν ά-

µεσα. Στον Πολύανθο ας πούµε και τα κλαδιά είναι πάνω στα σπίτια. Ορίστε 
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τους οικισµούς στα Θάµνα µια έτσι πρόχειρη µέτρηση 15 µέτρα είναι από τα 

σπίτια, στη ∆ύµη στον Πολύανθο ακριβώς πάνω από τα σπίτια κάθονται τα δέν-

δρα, και στον Ίασµο επίσης. Οι άλλοι οικισµοί που είναι στο βουνό στους πρό-

ποδες δεν αντιµετωπίζουν τέτοιο θέµα. Αυτό να το κοιτάξουµε άµεσα µέχρι 

στιγµής εγώ γνώριζα οι πληροφορίες µου αυτό λεν τουλάχιστον ότι δεν µας επι-

τρέπει η ∆ιεύθυνση ∆ασών, αύριο κιόλας θα υποβάλουµε αίτηµα προς τη ∆ιεύ-

θυνση ∆ασών για να µας δώσουν άδεια, και σε συνεργασία µε κάποιον δασικό 

συνεταιρισµό να προβούµε στην υλοτόµηση στην κοπή δένδρων για να δηµιουρ-

γήσουµε αντιπυρική ζώνη. Ως προς την ετοιµότητα έχουµε στείλει επικαιροποιη-

µένες καταστάσεις µε µέσα και προσωπικό που έχουµε τα οποία είναι πάρα πολύ 

λίγα µηχανήµατα, εµείς δύο χωµατουργικά µηχανήµατα έχουµε µε δυο  χειριστές 

που διαθέτουµε και τέσσερις εργάτες καθαριότητας. Νοµίζω δεν είµαστε και σε 

σηµαντικά µεγάλο βαθµό ετοιµότητας, παρόλα αυτά µηχανήµατα αυτά και τα 

υδροφόρα που έχουµε είναι σε καλή κατάσταση και µπορούµε να βοηθήσουµε 

επικουρικά στο έργο στην πυροσβεστική, όποτε µας καλέσει. Έχουµε συντήρηση 

σε δρόµους ορεινούς δρόµους, οι χώροι της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα ση-

µεία που θέλουνε συντήρηση και συντηρήσαµε υδατοδεξαµενές που παίρνει η 

πυροσβεστική νερό και τα ελικόπτερα που µπορούν να πάρουν όλους τους πυ-

ροσβεστικούς κρουνούς τους έχουµε συντηρήσει, εκτός και εάν σήµερα η χθες 

χάλασαν κάποιοι και δεν τους γνωρίζουµε, πάλι όµως θα τους δούµε  Όσο δε για 

το σχέδιο αποµάκρυνσης πληθυσµού στους οικισµούς ο ∆ήµος Ιάσµου δεν δια-

θέτει, αυτή τη στιγµή µελετάται.  

Τσαλικίδης Ν.: Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση γενι-

κότερα και κυρίως σε χρηµατοδοτικά εργαλεία, αυτό που πρέπει όµως να δούµε 

είναι η οργάνωση που πρέπει να έχουν, η οργάνωση που πρέπει να έχουν, αυτό 

είναι ξεκάθαρο. Η οργάνωση που πρέπει να έχουµε ώστε να αντιµετωπίσουµε τις 

περιπτώσεις συντονισµού, καθώς η φωτιά δεν έχει σύνορα και δεν έχει όρια. 

Αυτό που θα ζητούσα εγώ από τη διεύθυνση δασών είναι να απλοποιήσει τις δι-

αδικασίες, να σκύψει σοβαρά στο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν οι δήµοι 

και η περιφέρεια προκειµένου να λύνουν τέτοια προβλήµατα, και όχι να δηµι-

ουργούµε άλλα προβλήµατα. Πολλές φορές έχουν αναφερθεί και σε µένα προ-

σωπικά αλλά και από προσωπική µου εµπειρία τέτοιου είδους φαινόµενα τα ο-

ποία θα πρέπει να εκλείψουν.  

∆/νση ∆ασών Π.Ε. Ροδόπης (Τηγανούριας Ε.): Ήρθα εδώ να ξεκαθαρίσουµε 

τι εγώ εκπροσωπώ. Κατ αρχήν η πρόσκληση ήταν για τη Γενική ∆ιεύθυνση Συ-

ντονισµού και Επιθεώρησης δασών, ο κύριος διευθυντής εκεί είχε άδεια, η διευ-

θύντρια δασών εδώ του νοµού έχει και αυτή άδεια, και ο αναπληρωτής Θεσσα-

λονίκης µε πήρε τηλέφωνο το πρωί για να συµµετέχω εγώ. Όσον αφορά το τι 

ειπώθηκε µεταξύ του δηµάρχου Ιάσµου και της διευθύντριας δεν το γνωρίζω  

δηλαδή. Με ποια λογική µπαίνει το θέµα ότι απαγορεύεται να κοπούν πεύκα τα 

οποία ακουµπούν τα κλαδιά τους πάνω σε σπίτια στον οικισµό, ειλικρινά δεν έχω 
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να πω κάτι. ∆εν ξέρω νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένα µα κανένα πρόβληµα επι-

βάλλεται, όταν υπάρχει τέτοια τέτοιου είδους. Είναι τα είναι τα πεύκα που µπή-

καν τη δεκαετία του αρχές της δεκαετίας του 50 στο Γιακά για να συγκρατήσουν 

τα εδάφη, έτσι ώστε να προσφέρουν έργο αντιπληµµυρικής προστασίας. Από τη 

στιγµή που έχουν αναπτυχθεί και δηµιουργούν θέµα στα σπίτια εννοείται ότι 

πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από χαµηλής µορφής βλάστηση 

µε είδη που δεν είναι που δεν είναι συµβατά µε τη φωτιά, όπως σπάρτα ψιλακα-

κίες κλπ, και να µείνουν τα πεύκα σε µία αρκετά µεγάλη απόσταση από τα σπίτια 

πάνω από 20-25 µέτρα. Αυτά δεν χρειάζεται να τα κόψουµε µέχρι πάνω όλα αυ-

τά µε ένα σωστό σχεδιασµό και µια σωστή οργάνωση και συνεργασία µε τους 

δήµους που αφορούν µπορούν να γίνουν άµεσα χωρίς κανένα πρόβληµα. Μιας 

και πήρα το λόγο όµως επειδή βάσει του νόµου που µετέφερε την δασοπυρό-

σβεση από την δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική, που είναι µοναδικό νοµο-

θέτηµα ας πούµε παγκόσµια, δεν υπάρχει προηγούµενο, εκεί άφησε τα εργα 

πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην δασική υπηρεσία και µόνο έτσι δεν υπάρ-

χουν ούτε στους δηµάρχους ούτε στους ΟΤΑ ούτε πουθενά. Λοιπόν κατά παρά-

δοξο τρόπο από το 98 µέχρι σήµερα ταυτοχρονα µα ς απέκλεισε από χρηµατοδό-

τηση για εργα αντιπυρικής προστασίας και όταν εννοώ µας απέκλεισε φέτος, 

όπως και κάθε χρόνο σας τα λέµε εδώ όταν µαζευόµαστε, καταρτίζουµε τα προ-

γράµµατα µας στα τέλη του προηγούµενου έτους, κάνουµε τις µελέτες µας στις 

αρχές του τρέχοντος έτος και πριν την αντιπυρική περίοδο. Οι µελέτες κυµαίνο-

νται από 200 240 300 µε 400 χιλιάρικα κατ’ έτος, ανάλογα µε την ένταση των 

βροχοπτώσεων τον χειµώνα για να συντηρήσουµε ένα δασικό οδικό δίκτυο µή-

κους 1.300 χιλιόµετρων στο νοµό. Οι µελέτες αυτές είναι οι πλέον συντηρητικές 

δηλαδή τα ποσά είναι µικρά παρόλα αυτά αν µας τα έδιναν θα τα καταφέρναµε. 

Αντ’ αυτού έχουµε για παράδειγµα για φέτος θα σας πω τα νούµερα µέχρι σήµε-

ρα το πράσινο ταµείο 21.000 € για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, έχουµε 

πριν από µία εβδοµάδα µας ήρθε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 584 24.000,00 €, 

και από τη ΣΑΕΠ 531 τα λεφτά δηλαδή κάποια λίγα χρήµατα που µοιράζει η Πε-

ριφέρεια εδώ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα δασαρχεία, φέτος δεν πή-

ραµε τίποτα ακόµα, 0 για το νοµό Ροδόπης, δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιος 

έχει την ευθύνη για αυτό. Λοιπόν στο πρόγραµµα µας εκτός από τις δαπάνες που 

απαιτούνται για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιλαµβάνουµε 

75.000,00 € για υδατοδεξαµενες, δεν ήρθε επίσης, και επίσης 7.000 € για υδρο-

φυλάκια για συντηρήσεις και ανακατασκευές πυροφυλακίων που είναι κατε-

στραµµένα, επίσης µηδενική είναι η χρηµατοδότηση. Λοιπόν αυτή η κατάσταση 

ολοκληρώνει είναι η χρηµατοδότηση της δασικής υπηρεσίας για έργα αντιπυρι-

κής προστασίας, την οποία ο νόµος καθιστά υπεύθυνη αυτά και µπορούµε να 

συζητήσουµε στη συνέχεια. 

Τηγανούριας Ε.: θα γίνει ένας πίνακας υλοτοµίας από εµάς θα εµπλακεί δασι-

κός Συνεταιρισµός γιατί µόνο αυτός µπορεί να κόψει και εσείς θα λαµβάνετε 

χρηµατοδοτήσεις µε τον δασικό συνεταιρισµό για να κάνει την δουλειά και θα 
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γίνει άµεσα. Έναν πίνακα υλοτοµίας από τη διεύθυνση δασών από το αντίστοιχο 

τµήµα και µια τεχνική έκθεση που να καθορίζει αυτό που θέλετε να κάνετε και 

στη συνέχεια συνεργασία µε κάποιον δασικό συνεταιρισµό για να γίνει να εφαρ-

µόσει. 

Χουβαρδάς Κ.: Κύριε Τηγανούρια µια ερώτηση. Εσείς στην Π.Ε. Ροδόπης ποιες 

περιοχές θεωρείτε επικίνδυνες; 

Τηγανούριας Ε.: Επικίνδυνες η δασολογική επιστήµη θεωρεί πάντα την εξοδο-

τοµική ζώνη τη ζώνη των διαφόρων πλατύφυλλων τη λεγόµενη, η οποία υπάρχει 

µίξη µε τραχεία πεύκη κυρίως, Βέβαια εδώ υπάρχουν και αλλά ξενικά είδη. Επι-

κίνδυνες περιοχές λοιπόν είναι ο Ίσµαρος, είναι οι Σάπες, είναι ο Γιακάς µε την 

τραχεία, αυτές είναι οι πλέον επικίνδυνες. Ήδη έχουµε ξεκινήσει τη συντήρηση 

του δασικού οδικού δικτύου µετά από τα ολίγα που σας είπα προηγουµένως. 

Στον Ίσµαρο δουλεύουν τα µηχανήµατα εκεί, µετά θα συνεχίσουν στις Σάπες, 

νοµίζω ήδη έχουν πάει στις αντιπυρικές του Κιζαρίου και θα ολοκληρώσουν, ε-

πειδή είναι λίγα τα λεφτά θα ολοκληρωθεί αυτή η συγκεκριµένη εργολαβία εντος 

των Σαπών. Τα 24.000,00 € µας έχουν έρθει ήδη εδώ και µια εβδοµάδα, περιµέ-

νουµε αύριο Τετάρτη να µας πουν τον τρόπο δηµοπράτησης, γιατί έχουν κάποιες 

αλλαγές εκεί. Έχει η οικονοµική υπηρεσία της αποκεντρωµένης που έχει αναλά-

βει να πληρώσει το έργο αυτό, θεωρεί ότι πρέπει, όπως ενηµερώθηκα µέχρι 

στιγµής, να θεωρηθεί ως προµήθεια και όχι ως υπηρεσία. Είναι το έργο των µη-

χανηµάτων τέλος πάντων και φτιάχνουν την προκήρυξη, µας είπαν την Τετάρτη 

θα έχουµε το τελικό κείµενο της πρόχειρης προκήρυξης διακήρυξης για να δηµο-

πρατήσουµε το έργο, το οποίο θα αφορά την ∆υτική Ροδόπη, αλλά τα 24.000,00 

€ είναι πολύ λίγα για την ∆υτική Ροδόπη 

Τσαλικίδης Ν.: Κύριε Τηγανούρια να γίνουµε λίγο πιο ξεκάθαροι να πω το εξής. 

Καταρχάς να πούµε ότι τα δέντρα δεν είναι εχθροί µας, αλλά από την άλλη τα 

δένδρα δεν µπορεί να είναι και αυτά, τα οποία θα τα κάνουµε Θεούς και στο 

βωµό της διαφύλαξης δασικών εκτάσεων να έχουµε φαινόµενα, τα οποία ενδε-

χοµένως θα τα πληρώσουν ακριβά και µε τη ζωή κάποιοι πολίτες. Θέλω να είµαι 

ξεκάθαρος και να αναφερθείτε πάνω σε αυτό. Υπάρχουν χώροι περιοχές στην 

περιοχή µας που πιστεύετε ότι είναι Νο 1 σε επικινδυνότητα και πρέπει να γί-

νουν παρεµβάσεις αλλά δεν έγιναν; Πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεργαστούν 

κάποιοι φορείς; Πιστεύετε ότι έχετε κάποιο σχέδιο το οποίο δεν έχει εφαρµο-

στεί; Είναι συγκεκριµένη η ερώτηση και το ρωτάω αυτό έχοντας ύφος, απλά για-

τί πολλές φορές έχω κάνει διάφορες αυτοψίες σε χώρους σε περιοχές του ορει-

νού όγκου κυρίως και διαπιστώνω ότι ακόµη και για τις απλές εγκρίσεις οι οποίες 

ζητήθηκαν κάποιες φορές κάποιοι πολίτες για να µπορέσουν να αποψιλώσουν, να 

ισχύσει η διαδικασία της αποψίλωσης, αντιµετωπίζουν προβλήµατα, και οι εγκρί-

σεις που δίνετε δίνονται µία φορά το χρόνο, ενώ θα µπορούσαν να δίνονται πα-

ραπάνω από µία, ίσως και δύο, ίσως και τρεις, προκειµένου να µην έχουµε τέ-
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τοια φαινόµενα ξερών κλαδιών σε ευαίσθητες περιοχές, αλλά ακόµη και σε περι-

πτώσεις όπου ακουµπάνε στέγες σπιτιών, και θα το ξανατονίσω σε περιοχές ό-

πως του Ιάσµου, να µην µπορούν να κάνουν παρεµβάσεις οι πολίτες, αλλά ούτε 

οι φορείς, µε αποτέλεσµα να είµαστε σήµερα εδώ και να κλαιγόµαστε σε εισα-

γωγικά διότι δεν έχουµε λεφτά, ενώ δεν έχουµε επιτρέψει τα αυτονόητα, δηλαδή 

να δίνουµε εγκρίσεις για να κάνουν οι ίδιοι οι ιδιώτες τη δουλειά για µας, και 

όταν έρχεται η ώρα της κρίσεως τότε θα λέµε πάλι ότι δεν είχαµε λεφτά. Λοιπόν 

υπάρχουν και απλά πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε και να το δούµε πιο 

θετικά πάνω σε αυτό που αναφερθήκαµε και οι δήµαρχοι, και σε αυτό που σας 

λέω και εγώ. Θέλω να είστε πιο συγκεκριµένος, να µας πείτε τέτοιες περιοχές 

που πρέπει να γίνουν παρεµβάσεις και πιστεύετε και να είστε αναλυτικός ως 

προς το ποιες είναι οι παρεµβάσεις ποια είναι τα σηµεία. 

Τηγανούριας Ε.: Σας είπα και εξαρχής όταν πήρα το λόγο προηγουµένως ότι 

δεν είµαι διευθυντής της υπηρεσίας. Εκπροσωπώ την υπηρεσία δεν παίρνω απο-

φάσεις. Εγώ προσωπικά για αυτά που λέτε όσον αφορά τις άδειες που δεν δόθη-

καν, για αυτά δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει η διευθύντρια, άρα θα απευθυν-

θείτε στην διευθύντρια να σας δώσει τις απαντήσεις που θέλετε. Όσον αφορά 

τις παρεµβάσεις ήδη τις είπα ήδη 

Τσαλικίδης Ν.: Κύριε Τηγανούρια µου επιτρέπετε αυτό τώρα δεν είναι απάντη-

ση. Σήµερα είµαστε εδώ πέρα ο καθένας εκπροσωπεί έναν φορέα. 

Τηγανούριας Ε.: Όχι αυτή είναι η απάντηση. 

Τσαλικίδης Ν.: Όχι δεν είναι απάντηση αυτή.  

Τηγανούριας Ε.: Όσον αφορά την προσωπική µου γνώµη διατύπωσα τη δική 

µου γνώµη για τις παρεµβάσεις 

Τσαλικίδης Ν.: Εάν µου επιτρέπετε δεν είναι απάντηση αυτή. Σήµερα εκπρο-

σωπούµε άπαντες το φορέα µας και έχουµε την ευθύνη της απάντησης µας. Εάν 

η κύρια προϊσταµένη διευθύντρια δεν µπορούσε να παρευρεθεί και θεωρεί κάτι 

άλλο χρησιµότερο από αυτό, απλά εδώ το αναφέρετε εκ µέρους της. Σήµερα 

πρέπει να δώσουµε υπεύθυνες απαντήσεις, πρέπει να ξέρουµε τι µας γίνεται και 

πρέπει οι φορείς να αντιδράσουν όταν έρθει η ώρα έγκαιρα. 

Τηγανούριας Ε.: Λοιπόν να σας πω τι προσωπικά πιστεύω εγώ µιας και µου δί-

νετε το λόγο. Λοιπόν όσον αφορά την ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων που 

είχα πει προηγουµένως, θα πρέπει το οδικό δίκτυο να έχει πλήρη ετοιµότητα 

στις 1 Μαΐου, όχι να έρχονται οι χρηµατοδοτήσεις πολύ αργότερα Μάιο και Ιού-

νιο. Λοιπόν για να υπάρχει άµεση πρόσβαση όσων αφορά τις αντιπυρικές ζώνες 
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και ειδικά τη ζώνη που χωρίζει, βασικά αυτό που µας ενδιαφέρει είναι επειδή οι 

φωτιές µπορεί να έρθουν από το βουνό προς την πεδιάδα αλλά και από την πε-

διάδα προς το βουνό, θεωρήσαµε σκόπιµο να χωρίσουµε τον λεγόµενο Γιακά µε 

µια αντιπυρική που έχει ξεκινήσει από το 2000, πέρυσι την ολοκληρώσαµε µέχρι 

τον Πολύανθο και πρέπει να συνεχιστεί, που να χωρίσει την δασική βλάστηση 

από τις αγροτικές εκτάσεις. Εκεί είναι το σηµείο το επικίνδυνο που µπορεί να 

µεταδοθεί η φωτιά ένθεν και ένθεν, και είναι και το σηµείο το οποίο είναι και η 

βάση για να δηµιουργηθεί αντιπυρική όταν υπάρξει το πρόβληµα. ∆ηλαδή η α-

ντιπυρική για να είναι ικανή και να κρατήσει µία δασική φωτιά δεν αρκούν κά-

ποια µέτρα πλάτος δρόµου ούτε και αυτή καθεαυτή. ∆ηλαδή αν είναι ξέρω εγώ 

15, 20, 40 µέτρα ανάλογα µε την ένταση του φαινοµένου η αντιπυρική, δηµι-

ουργείται επιτόπου από τους δασεργάτες που δουλεύουν αλυσοπρίονο των δασι-

κών συνεταιρισµών, που πρέπει να είναι παραταγµένοι πέρα πέρα στο µέτωπο 

της αντιπυρικής που θα διευρύνουµε, για να καταπολεµήσουµε τη φωτιά που 

έρχεται. ∆εν θα πρέπει να περιµένουµε τη φωτιά πάνω στον δρόµο και όταν έρ-

θει να ρίχνουµε λίγο νερό, αλλά να µην µπορούµε να την καταπολεµήσουµε, να 

µας πηδάει και να καίει τους πάντες. Θα πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο σχέ-

διο αντιµετώπισης. 

Τσαλικίδης Ν.: Να γίνω πιο συγκεκριµένος µου επιτρέπετε. Εγώ προτείνω, κύ-

ριε Τηγανουρια να σας διακόψω, µου επιτρέπετε, προτείνω και να µας απαντή-

σετε αν δεν µπορείτε να µας απαντήσετε να µας απαντήσετε εκ των υστέρων και 

θα προτιµούσα και εγγράφως, να εγκρίνετε τη διαδικασία περισυλλογής ξερών 

κλαδιών. 

Τηγανούριας Ε.: Αυτό να ρωτήσετε την διευθύντρια δεν αποφασίζω εγώ. 

Τσαλικιδης Ν.: Ακόµη και σε περιόδους θερινές, προκειµένου οι πολίτες να 

µπορέσουν να δηµιουργήσουν τις αποθήκες που θέλουν για το χειµώνα τους και 

να βοηθήσουν και στο έργο σας στο οποίο πριν αναφερθήκατε και έχετε τα χρή-

µατα και δεν µπορείτε να αντεπεξέλθετε. Το προτείνω ευθέως και ξεκάθαρα και 

θέλω µία απάντηση, να επεκτείνετε τις εγκρίσεις και σε άλλες περιόδους. ∆εν 

γίνεται να µαζεύουµε µόνο το Φεβρουάριο για να κάποιος να καίει τα ξύλα του 

το Νοέµβριο η τον ∆εκέµβριο η τον Ιανουάριο. Λοιπόν αυτό θέλω µας απαντήσε-

τε υπεύθυνα και ξεκάθαρα. 

Τηγανούριας Ε.: Να συµπληρώσω κάτι σε σχέση µε αυτό που ξεκίνησα να λέω 

σε σχέση µε την δασοπυρόσβεση αυτή καθεαυτή που είναι το θέµα µας σήµερα. 

Να σας πω να σας θυµίσω δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το περίφηµο πόρισµα της 

διακοµµατικής επιτροπής της βουλής το 1992, το οποίο µιλά και για δασοκοµά-

ντος, και εκµεταλλεύεται όλες τις δυνάµεις και όλες τις δυνατότητες των φορέ-

ων, να τις συντονίσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποτελεσµατικοί, το ο-

ποίο δεν εφαρµόστηκε ποτέ στη χώρα µας, το οποίο σήµερα αν εµπλουτιστεί µε 
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τα νέα µέσα δηλαδή µε την άµεση αναγγελία την τεχνολογία των δορυφόρων 

των εφαρµογών της πληροφορικής στο θέµα και λοιπά, θα είναι πολύ πιο αποτε-

λεσµατικό. Είναι τα εργαλεία έχουν καταγραφεί ας πούµε απλά δεν εφαρµόζο-

νται. Αυτά απλά έτσι για ενηµέρωση. Κατά τα λοιπά δεν µπορώ να σας πω ότι 

αύριο θα βγάλω απόφαση συλλογή ξέρων και κατακείµενων γιατί σας είπα θα το 

µεταφέρω στην διευθύντρια. 

∆/κτης Π.Υ. Κοµοτηνής (Παπάζογλου Κ.): Από ότι µίλησαν οι δήµαρχοι οι 

περισσότερες προληπτικές ενέργειες έχουν γίνει καθ’ υπόδειξη δική µας ή µε τη 

συνεργασία την δική µας. Τώρα αυτό το πρόβληµα που πρόεκυψε πιστεύω θα 

λυθεί µεταξύ δασαρχείου και των δήµων, για να λυθεί και αυτό το πρόβληµα. 

Αναφέρθηκαν αρκετοί δήµαρχοι σε ορισµένα συγκεκριµένα µέρη που µπορεί να 

υπάρχει πρόβληµα για θέµα εκκενώσεων. Ο κύριος Μπαλκουρανίδης είπε 4 κοι-

νότητες, για τους Ασκητές είπε ο Κύριος Σταυρίδης. Εµείς κατ ιδίαν που κάναµε 

µια συζήτηση σας είχα πει αν θυµάστε ότι υπάρχει το πρόβληµα της Νυµφαίας, 

που δεν υπάρχει οικισµός, αλλά λειτουργεί ένα κατάστηµα επάνω που µπορεί να 

γίνει κάτι όπως έγινε στο Μάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν 

ως επί το πλείστον ξένοι εκεί. Μπορεί να γίνει ένας γάµος την ηµέρα που θα ξε-

σπάσει πυρκαγιά και θα είναι όλοι ξένοι η επί το πλείστον θα είναι ξένοι, να µην 

ξέρουν από πού να φύγουν. Θεωρώ ότι πρέπει οι δήµοι να τα δουν αυτά κοµµάτι 

κοµµάτι και να κάνουν για κάθε ένα κοµµάτι σχέδιο εκκένωσης, το οποίο πρέπει 

να πάει και στην Πολιτική Προστασία και να έρθει και προς εµένα και προς την 

ΕΛΑΣ. Πολλοί απόρησαν στις δηλώσεις που γίνονταν στα µέσα µαζικής ενηµέρω-

σης για τη φωτιά κάτω πως έγινε και στις κατασκηνώσεις έγινε εκκένωση; Μα οι 

κατασκηνώσεις έχουν σχέδιο, έχουν οµαδάρχες. Έχουµε δυο κατασκηνώσεις ε-

δώ, για την µία µας µίλησε ο δήµαρχος Μαρώνειας-Σαπων και από ότι ξέρω ανή-

κει στο ΚΤΕΛ, το οποίο έχει και τα λεωφορεία για να µπορέσει να αποµακρύνει 

τα παιδιά, σχέδιο εκκένωσης δεν έχει έρθει σε µένα, και κατά δεύτερο είναι η 

κατασκήνωση του Αγίου Χαραλάµπους, που είναι µία περίεργη κατάσταση για 

µένα. Λειτουργεί για τελευταία χρονιά, Εντάξει ο Θεός να βάλει το χέρι του που 

λένε, απλά θα φύγουν τα παιδιά πιστεύω κάτω στην παραλία, πρέπει να βρεθεί 

ένας τρόπος να φύγουν από εκεί, βρέστε έναν τρόπο να φύγουν από κει, αυτόν 

τον τρόπο να το ξέρει η πυροσβεστική να το ξέρει η αστυνοµία να το ξέρει η 

πολιτική προστασία. Εδώ µιλάµε για µικρά παιδιά που πρέπει όπως προανέφερα 

υποχρεωτικά να τα πάρουµε από κει, τους υπόλοιπους τους ενηµερώνεις ότι δεν 

πάνε καλά τα πράγµατα και πρέπει να φύγετε. Τους µαζεύεις στο λιµάνι και τους 

λες πρέπει να φύγετε έρχεται το λεωφορείο και σας ανεβάζω πάνω. Πρέπει να 

υπάρχουν ασκήσεις, µιλάµε µια άσκηση ετοιµότητας κάθε φορά που ξεκινάει η 

περίοδος. Πρέπει να κάνετε µια άσκηση ετοιµότητας εκεί µέσα και φέτος τώρα 

και του χρόνου στην καινούργια κατασκήνωση, απλά να ξέρουν οι οµαδάρχες τι 

πρέπει να κάνουν ο αρχηγός κλπ. Ασκήσεις ετοιµότητας πρέπει να γίνονται από 

ότι διαβάζω και στο σχέδιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, πρέ-

πει να γίνουν και από τους δήµους από τα γραφεία πολιτικής προστασίας, θα 
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πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο πιο πολύ, για ξέρουν οι φορείς µεταξύ τους ποια 

θα είναι η συνεργασία τους, και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. ∆εν είναι 

δικια µου δουλειά, εγώ απλά το επισηµαίνω, ο δήµαρχος πρέπει να πει τον κύριο 

Ευτυχιάκο από εκεί να κάνεις µια άσκηση, τι είναι αυτό σεισµός, είναι δασική 

πυρκαγιά είναι κάτι. Ποιους θα καλέσεις την Πυροσβεστική την Αστυνοµία το 

∆ασαρχείο, να µαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και να καταθέσουν ορισµένες 

θέσεις απόψεις, συν των άλλων να γνωριστούν προσωπικά, να ξέρουν ότι εγώ 

θα πάρω τον κύριο Τσαλικίδη το Νίκο που θα µπορώ να του µιλήσω να ξέρω µε 

ποιον µιλάω. Και ∆εν µιλάµε για άσκηση πυρκαγιάς, µιλάµε για άσκηση αφού έ-

χει τελειώσει η πυρκαγιά, αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και την άµεση βρα-

χεία διαχείρισή των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Είναι άλ-

λη δουλειά αυτή, σας το λέω ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι άσκηση 

δικια µου πάνω σε καταστολή, µιλάµε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

µετά την πυρκαγιά, ακόµα και στην ώρα που είναι η πυρκαγιά το θέµα είναι να 

υπάρχουν να γνωρίζονται αυτοί που θα συνεργαστούν εκ των προτέρων. Πρό-

σφατα είχαµε βανδαλισµό πυροφυλακίου, πήγαµε διέλυσαν πυροφυλάκιο πάνω 

στις Σάπες, τώρα το δασαρχείο πως θα γίνει ο δήµος αν µπορέσει να βοηθήσει 

να το φτιάξουµε αυτό, και να δώσουν περισσότερη έµφαση στους καθαρισµούς 

των οικοπεδικων χώρων. Παίζει πάρα πολύ µεγάλο ρόλο βέβαια, ο κύριος Πετρί-

δης αναφέρθηκε ότι είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός και κάνει µία προεπιλογή και 

έχει δίκιο από µία πλευρά, αλλά η νοµοθεσία είναι νοµοθεσία, πρέπει κάτι να 

κάνουµε για αυτά να ενηµερωθεί ο εισαγγελέας µε κάποια έγγραφα να ενηµερω-

θούν αυτοί, δεν ξέρω πως θα γίνει. Όσον αφορά πάνω στη Νυµφαία που ανα-

φέρθηκα για την επιχείρηση που λειτουργεί επάνω, πιστεύω ότι θα γίνει κάποιο 

σχέδιο εκκένωσης πρέπει να γίνουν διάφορα σενάρια, γιατί δεν ξέρω προς τα 

πού θα πάει η πυρκαγιά και όσοι θα είναι εκεί θα είναι ως επί το πλείστον ξένοι 

και για αυτό θα υπάρχει πρόβληµα. Και στο Αρνεµούσι είναι πρόβληµα και εκεί 

γίνονται εκδηλώσεις που είναι ψηλά και ο δρόµος είναι χάλια. Έλεγα κύριε Σταυ-

ρίδη για το πυροφυλάκιο που διέλυσε αν µπορείτε από τα χρήµατα της ΣΑΤΑ που 

πήρατε να µας βοηθήσετε. ∆εν ξέρω πραγµατικά δεν ξέρω πως υλοποιείται αυτό 

το πράγµα. 

Χουβαρδάς Κ.: Η κυρία Γεωργιάδου από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 

Εκπρόσωπος Π.Π. Α.∆.Μ.-Θ. (Γεωργιάδου Κ.): Θα ήθελα να σας πω επειδή 

έχει εξελιχτεί διαφορετικά η συζήτηση σήµερα σχετικά µε τη ΣΑΤΑ που τώρα 

λέγεται κατανοµή πιστώσεων και όχι ΣΑΤΑ. Οι τέσσερις δήµοι του νοµού πήραν 

150.000 € περίπου, είναι από τα πολλά χρήµατα που δόθηκαν συγκριτικά µε άλ-

λες περιοχές, και ρητά λέει µέσα ότι πρέπει να γίνει αυτή η κατανοµή των χρη-

µάτων σε συνεργασία ∆ήµων Πυροσβεστικής και ∆ασαρχείου, το οποίο έχουµε 

τονίσει επανειληµµένα σε έγγραφα που σας έχουµε στείλει χωρίς να έχουµε πά-

ρει καµία απάντηση. Και αυτό γιατί µπορεί να υπάρξει αλληλοκάλυψη για παρά-

δειγµα ακούµε ότι οι δασικές υπηρεσίες τώρα πήρανε κάποιους οκταµηνίτες που 
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είναι πάρα πολλοί, που ίσως θα µπορούσαν να σας δώσουν αντί να κάνετε εσείς 

προσλήψεις λέω για παράδειγµα, αλλά δε γίνεται αυτή η συνεργασία. Αυτό είναι 

ένα µεγάλο λάθος, σας το έχουµε τονίσει σας το έχουµε επισηµάνει δυο-τρεις 

φορές αυτή την περίοδο, από ελάχιστους δήµους πήραµε απάντηση και πολύ 

σωστά τώρα όπως ζητά η Πυροσβεστική να γίνουν κάποιες παρεµβάσεις θα µπο-

ρούσα αυτή τη συζήτηση από τα 50.000 € που παίρνει ο δήµος σας να δοθούν 

1-2 χιλιάρικα για να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις, το προβλέπει αυτό µέσα 

γιατί δεν τα χρησιµοποιούµε αυτά που προβλέπονται; Για πέντε και δέκα ναι αν 

χρειαστεί ναι µε αυτό τον τρόπο. Συµφωνούµε ότι δεν φτάνουνε ωστόσο αυτό 

προβλέπεται ότι πρέπει να γίνει σε συνεννόηση. Έκπληκτη άκουσα ότι υπάρχει 

ΧΥΤΑ στην περιοχή, ως Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση γνωρίζουµε ότι υπάρχει ένας 

ΧΥΤΑ και αυτός στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι πολλά σας λέω 

το τι προβλέπεται, αν δεν θέλετε να κάνετε αυτά που προβλέπονται σε σας θα 

πέσει η ευθύνη. Καταλαβαίνετε ότι είµαστε από την ίδια πλευρά και ότι αυτό 

που θέλουµε συµφωνώ απόλυτα, η ευθύνη όµως δεν κουνώ το δάκτυλο προς 

Θεού, µα το λέει µέσα η εγκύκλιος. Γιατί δεν µας στέλνετε ενηµέρωση ότι χρη-

σιµοποιείτε και το ∆ασαρχείο και τη γνώµη του ∆ασαρχείου και της πυροσβεστι-

κής για τις πρώτες ανάγκες που θα χρειαστούν. Μα πρέπει να το κάνετε δεν 

φαίνεται αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται, όχι δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι τα διαχει-

ρίζονται οι ∆ήµοι ή τουλάχιστον αγνοούν αυτό που λέει µέσα η εγκύκλιος ότι 

πρέπει να ενηµερωθούµε. ∆εν είµαστε από άλλον πλανήτη, σε αυτή τη χώρα κα-

τοικούµε ξέρουµε τις δυσκολίες, ωστόσο υπάρχουν τα πρέπει αν θέλετε να συ-

ζητήσουµε για τα πρέπει εµείς είµαστε κοντά σας για να σας βοηθήσουµε όπου 

µπορούµε και όπου χρειάζεται. Πάνω σε διανοίξεις δρόµων η πάνω σε οικόπεδα 

που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα και είναι περιφραγµένα, αυτά σαφώς και ε-

σείς τα ξέρετε καλύτερα, και σαφώς εσείς θα τα διαχειρισθείτε και θα επισηµά-

νετε ποια είναι τα σηµεία τα επικίνδυνα, από πού θα φύγει ο κόσµος όταν θα 

χρειαστεί να µπουν σε πλοιάρια για να φύγουν αν υπάρχουν οι περιφράξεις. Α-

κούω για σχέδια εκκένωσης και σαφώς δεν υπάρχει ένα σχέδιο εκκένωσης, αυτό 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια, άλλο είναι το σχέδιο της πυρκαγιάς που θέλει 

και δεύτερη πορεία ανά περιοχή. Πρέπει να υπάρχει σχεδιασµός ο σχεδιασµός δε 

γίνεται εκείνη τη στιγµή πρέπει να υπάρχουν δρόµοι που να µπορούν να φύγουν 

εκείνη τη στιγµή, αλλά να φύγουν για πού; Mια ιρλανδική διάβαση για παράδειγ-

µα µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν υπάρξει φωτιά, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

όταν υπάρξει πληµµύρα όµως. Άλλο σχέδιο εκκένωσης θα είναι αυτό, και φυσικά 

επειδή καταλαβαίνω αυτή την δυσκολία που έχουνε οι δήµοι, λέω ότι πρώτα 

πρέπει να δείτε τα επικίνδυνα σηµεία που πάλι εσείς είστε αρµόδιοι για να κρίνε-

τε ποια είναι τα επικίνδυνα σηµεία, ποιες περιοχές λέµε αυτά που πρέπει κάποια 

στιγµή να τα δούµε ναι πρέπει να τα βάλουµε σε τάξη.  

Σταυρίδης Ι.: Σε τάξη πώς να τα βάλουµε από τη στιγµή που δεν έχω κονδύλια 

να διαχειριστώ δεν έχω 
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Γεωργιάδου Κ.: Όχι αυθαίρετο κοντά σε παραλία γιατί ξέρουµε κιόλας τι γίνε-

ται, επειδή εγώ είµαι µηχανικός αυθαίρετο κοντά στην παραλία δε νοµιµοποιεί-

ται, απλώς διαιωνίζεται, δηλαδή θα υπάρξει διαδικασία κατεδάφισης αν δεν είναι 

κάτι άλλο. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι έχετε και πολλούς παραθερι-

στές, αυτούς θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τους ενηµερώσετε, το µεγάλο 

πρόβληµα είναι η ενηµέρωση κοινού, η ενηµέρωση των πολιτών σας το τι θα 

κάνουν όταν συµβεί το συµβάν. Κανένας δεν ξέρει δυστυχώς, ο κόσµος δεν δια-

βάζει, ξεχνάµε και πολύ γρήγορα. Το ξέρετε ότι το 2006 στη Χαλκιδική αποµα-

κρύνθηκαν 700 άτοµα από την θάλασσα, το θυµάται κανένας; ∆εν το θυµάται το 

ξεχάσαµε,, δεν υπήρχαν έξοδοι διαφυγής αυτά δεν µπορούµε να τα εντοπίσουµε 

τουλάχιστον να τα βάλουµε σε µια σειρά και να δούµε τι µπορεί να γίνει; Αλλιώς 

είµαστε σε µια αναρχία, πως θα κινηθεί η τροχαία σε περίπτωση που θα χρεια-

στεί να γίνει εκκένωση σε µια περιοχή µε το µαγικό ραβδάκι αν δεν έχει τα σχέ-

δια. Για αυτό λέω ∆ήµαρχε ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο εκκένωσης, άλλο το σχέ-

διο όταν θα γίνει τσουνάµι να πάρουµε τις ακραίες περιπτώσεις, όπου θα τους 

πεις να φύγουν προς το βουνό, και άλλο σε περίπτωση που θα γίνει πληµµύρα, 

όπου θα τους πεις να κατεβείτε η φωτιά προς τα εκεί, αυτά είναι σενάρια που 

πρέπει να γίνουν. Και πολύ σωστά άκουσα τη λέξη ότι πρέπει να γίνουν ασκήσεις 

έστω και επί χάρτου, αυτό είναι θέµα των δήµων που πρέπει να το φροντίσουν. 

Ενηµέρωση κοινού οι κατασκηνώσεις έχουν δικά τους σχέδια, τα γηροκοµεία πο-

λύ πιθανόν να υπάρχουν και στην περιοχή σας γηροκοµεία, έχουν σχέδια εκκέ-

νωσης, επιβάλλεται για να λειτουργήσουν, επιβάλλεται να έχουν σχέδια εκκένω-

σης, ο παραθεριστής όµως που πάει και νοικιάζει για µια εβδοµάδα για 10 ηµέρες 

δεν ξέρει καν που βρίσκεται ο δρόµος για να φύγει δεν θα πρέπει µε κάποιον 

τρόπο όταν εσείς ξέρετε ότι αυτή η περιοχή µπορεί να εγκλωβίσει κόσµο να υ-

πάρχει µια ενηµέρωση έστω µε ένα φυλλάδιο, ένα φυλλάδιο στο ξενοδοχείο που 

µένει που να λέει ότι σε περίπτωση που συµβεί κάτι θα κατευθυνθείς προς τα 

εκεί εάν είναι φωτιά εάν είναι πληµµύρα αυτό. Ορίστε και προχωρούν σας το 

δείχνω και αυτό προχωρούν οι δήµοι σε αυτά που λέµε και σας φαίνονται πολύ 

δύσκολα, κι εγώ δεν θα έµενα σε αυτό γιατί το ξέρουµε Έλληνες είµαστε, δεν θα 

κάτσουµε να διαβάσουµε. Μετά από λίγο καιρό κατ εµέ θα ήταν σκόπιµο να γίνει 

µια δειγµατοληπτική έρευνα, να πάµε στο γείτονα µε ένα φυλλάδιο και να του 

πούµε σε περίπτωση φωτιάς τι θα κάνεις εσύ που βρίσκεσαι στο τάδε σηµείο. 

∆εν είναι τραγικά ούτε είναι παρά πολλά τα έξοδα, η ενηµέρωση δεν είναι πο-

λυέξοδη. Η εκπαίδευση για ασκήσεις όταν θα γίνουν πραγµατικές ασκήσεις είναι 

δύσκολες, γιατί πραγµατικά θέλει µέσα θέλει, προσωπικό, θέλει πολλά να βρε-

θούν τα κονδύλια. Να γίνει όµως έστω και µια προάσκηση επί χάρτου να έχει 

όµως ο δήµος ένα σχέδιο εκκένωσης και να πάνε οι δέκα φορείς και να πουν ναι 

µπορούµε να κατευθυνθούµε προς τα εκεί ή µία σήµανση. Άκουσα για κάποιες 

περιοχές που θα εγκλωβιστεί ο κόσµος, δεν πρέπει να υπάρχει µια σήµανση, µια 

δεύτερη διέξοδος; Σαφώς όλα τα εργα θα έπρεπε να υπάρχει µια προτεραιοποίη-

ση που να υπάρχει µέσα και το θέµα της πολιτικής προστασίας, το ίδιο θα συζη-

τήσουµε και για τα όµβρια όταν θα έρθουν οι πληµµύρες θα πούµε δεν υπάρχει 
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δίκτυο οµβρίων, το ίδιο θα συζητήσουµε και όταν θα έρθουν τα χιόνια, ε πρέπει 

κάποτε κάτι να γίνει, αλλιώς είµαστε άξιοι της µοίρας µας και κακώς συγκεντρω-

νόµαστε. Γιατί για µένα το δυσκολότερο πράγµα είναι το αµέσως επόµενο µετά 

το συµβάν, είναι πολύ περιορισµένος ο χρόνος, στο Μάτι ήταν ένα τέταρτο εδώ 

αργήσαµε για να συγκεντρωθούµε µισή ώρα σε προγραµµατισµένο ραντεβού, θα 

είµαστε όλοι έτοιµοι να τρέξουµε εκεί και να βρεθούµε και που θα βρεθούµε; 

Αυτές οι κινήσεις είναι που πρέπει να ξέρουµε µε µικρά βήµατα µε µικρές ενέρ-

γειες που θα είναι προς την θετική κατεύθυνση, δεν υπάρχει µαγικός τρόπος για 

να αλλάξει αυτή η χώρα, όχι δεν το πιστεύω αυτό, και σας είπα ότι δεν θα το 

διαβάσει για αυτό σας λέω αν υπάρχει και µια διαδικασία ένα εξάµηνο µετά την 

διανοµή του φυλλαδίου δειγµατοληπτικά στους 100 από τους 1000 κατοίκους τι 

θα κάνατε εσείς σε περίπτωση πυρκαγιάς µε ένα ερωτηµατολόγιο. ∆εν µπορεί να 

µην υπάρχει µια προτεραιοποίηση στην οποία θα µπαίνει και η πολιτική προστα-

σία γιατί να κάνω το φρεάτιο και να µην κάνω διάνοιξη δρόµου, εκεί πρέπει να 

δοθούν τα χρήµατα µε αυτό τον τρόπο ίσως ξεπεράσουµε κάποια εµπόδια προ-

βληµατισµένοι είµαστε όλοι και προσπαθούµε. 

Τσαλικίδης Ν.: Εγώ απλά θα κάνω µια µικρή, οφείλω να το κάνω, µικρή παρέµ-

βαση λίγο στο ύφος µε το οποίο αναφερθήκατε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και 

στην έτσι σε µία µικρή η επιθετική είδα διάθεση στους ∆ήµους, ενδεχοµένως και 

στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, το οποίο το ζούµε κα-

θηµερινά και το ζούµε ενιαία σε όλη την κλίµακα τοπικής αυτοδιοίκησης, η τοπι-

κή αυτοδιοίκηση και λάβετε το σοβαρά υπόψη, είναι το τελευταίο τείχος προ-

στασίας των πολιτών. Εάν δεν υπήρχαν, αν δεν υπήρχε τοπική αυτοδιοίκηση µε-

τά από κει δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν η πολιτεία, πριν φτάσουµε να λέµε 

ότι είναι το τελευταίο τείχος προστασίας οι δήµοι και οι περιφέρειες, θα πρέπει 

να προνοήσει να σχεδιάσει να δώσει εκείνα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, εκείνες 

τις δυνατότητες και τις αρµοδιότητες ώστε να µπορεί να αντιµετωπίζει χωρίς την 

γραφειοκρατία που απαιτείται για τη συνεργασία µε το δασαρχείο, χωρίς τη 

γραφειοκρατία η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου να καθαρίσουµε ένα χα-

ντάκι, χωρίς εκείνη τη γραφειοκρατία η οποία χρειάζεται για να καθαρίσουµε την 

κοίτη, να κάνουµε περιβαλλοντικές µελέτες 2 χρόνων για να κάνουµε καθαρι-

σµούς δύο ηµερών. Λοιπόν αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα, τα οποία τα λέµε, τα 

έχουµε επικοινωνήσει, τα έχουµε ζητήσει από την κεντρική διοίκηση και η ΚΕ∆Ε 

και η ΕΝΠΕ, είναι θέµατα τα οποία είναι σοβαρά και άπτονται της καθηµερινότη-

τας των πολιτών και της ασφάλειας των πολιτών. Άρα είναι λοιπόν θέµα της πο-

λιτείας το οποίο πρέπει να σκύψει σοβαρά σε αυτά τα προβλήµατα, προέχει. Από 

κει και πέρα το ότι πρέπει οι δήµοι, για να το κλείσω, και γενικότερα όσοι είναι 

εµπλεκόµενοι φορείς να έχουν τοπικά σχέδια ετοιµότητας δεν το συζητάµε, ο-

φείλουν να το κάνουν για να ναι εντάξει οι ίδιοι µε τον εαυτό τους, και πιστέψτε 

µε ότι το κάνουν. Υπάρχουν πολλά ζητήµατα, πολλές καθηµερινές δυσκολίες εν-

δεχοµένως και αδυναµίες που δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν, πολλές φορές α-

ναφέρθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες και πολλά άλλα, αλλά σήµερα επαναλαµβά-
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νω δεν είµαστε εδώ ούτε να αναφέρουµε τους λόγους γιατί δεν µπορούµε να 

κάνουµε κάτι, αλλά ούτε και να δικαιολογηθούµε για κάτι το οποίο θα µπορού-

σαµε να κάνουµε και δεν το κάνουµε. Είµαστε εδώ για να µπορέσουµε να συντο-

νιστούµε µε όποια εργαλεία, µε ότι δυνατότητες έχουµε, µε ότι διάθεσή µας έχει 

αποµείνει, αλλά και να βρούµε εκείνο το µοντέλο της διαχείρισης, του συντονι-

σµού αν θέλετε, προκειµένου όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που περιγράψατε, για-

τί η πολιτεία δεν προέβλεψε να µας δώσει εκείνα τα εργαλεία, να µπορέσουµε ο 

ένας να χτυπήσει την πλάτη αλλά και να δώσει το χέρι του, όχι όταν πέσει, πριν 

πέσει, το ξαναλέω πριν πέσει, ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε µια κα-

τάσταση. Είναι θέµατα τα οποία αναφέρατε και επισηµάνατε πολύ σπουδαία και 

σηµαντικά, θέλουµε να δούµε όµως και στην πράξη ζητήµατα τα οποία ενδεχο-

µένως όταν θα προκύψουν και αν θα προκύψουν, να µπορέσουµε να τα αντιµε-

τωπίζουµε µε σοβαρότητα µε υπευθυνότητα και µε συνεργασία, και σε αυτή την 

προσπάθεια µας σας θέλουµε αρωγό, σας θέλουµε δίπλα µας, θέλουµε να µετα-

φέρετε εκεί που πρέπει τα µηνύµατα που αναφέρθηκαν σήµερα από όλους τους 

οµιλητές µέχρι στιγµής, έτσι ώστε να γνωρίζει η πολιτεία ότι ο κάθε φορέας που 

είναι πάνω από την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συµβάλει µόνο θετικά, και 

δεν είµαι υπερβολικός, δεν µπορούµε να ζούµε στο 2018 µε όλα αυτά τα προ-

βλήµατα τα οποία έχουµε όλοι, και να έχουµε συνεχώς αρνητικές απαντήσεις και 

εισηγήσεις σε θέµατα τα οποία καθηµερινά ζουν δήµαρχοι, νοµάρχες, περιφε-

ρειάρχες φορείς, κρατώντας τη γραφειοκρατία το νούµερο ένα, το νούµερο ένα 

στις διαδικασίες και βάζοντας πάνω από όλα το νόµο και την ευθυνοφοβία µας, 

εκεί που είναι ο καθένας που είναι οφείλει να βρίσκει απαντήσεις, όχι να λέει τι 

δεν γίνεται. Το τι δεν γίνεται το ξέρουµε πολύ καλά, έχουµε οργανωθεί, έχουµε 

θωρακιστεί πάνω από όλα µε νοµικούς συµβούλους για να µην πάµε µε συγχω-

ρείτε για την έκφραση στην φυλακή, αυτό το έχουµε κάνει. Μπορείτε να µας 

πείτε τι µπορούµε να κάνουµε, µπορεί να µας πει η πολιτεία, να µαζέψει τις  αρ-

µοδιότητες εκείνες για να µπορούµε να παρέµβουµε στο ποτάµι, στην κοίτη, στο 

δάσος εκεί που απαιτείται και το γνωρίζουµε πολύ καλά οι περισσότεροι, και σή-

µερα είµαστε εδώ να δούµε εκεί που χρειάζεται και γιατί όταν χρειάστηκε δεν 

ήµασταν εκεί, αυτό κάνουµε σήµερα, και ζήτησα κάτι συγκεκριµένο από το δα-

σαρχείο και δεν απάντησε. Αυτό δεν το σχολιάσετε όµως, να επιτρέψει τους πο-

λίτες να πάνε να µαζέψουν οι εθελοντές, θα απαντήσετε φυσικά, αλλά δεν θέλω 

να κάνουµε έτσι µεγάλους διάλογους. Λοιπόν οι εθελοντές σήµερα είναι εδώ, σε 

αυτούς ανθρώπους εγώ βγάζω πραγµατικά το καπέλο µου και πετάω τη σκούφια 

µου, οι πρώτοι στους οποίους δίνω βαρύτητα είναι οι εθελοντές, και φυσικά τα 

σώµατα ασφαλείας και η πυροσβεστική, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, 

ξέρετε λύνουν τα χέρια, λύνουν τα χέρια ή δίνουν το χέρι, δίνουν το χέρι στη  

τοπική αυτοδιοίκηση, στον κάθε δήµαρχο για να µπορέσει να αντιµετωπίσει µια 

κατάσταση και κάνει αυτό τον κύκλο της συνεργασίας. Αυτά είναι ελλείψεις και 

κενά τα οποία η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να τα καλύψει, δεν θέλω να µακρη-

γορώ, ούτε να κάνουµε φιλολογικές συζητήσεις. Η αντιµετώπιση ενός φαινοµέ-

νου καιρικού φαινοµένου είτε πυρκαγιάς ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει µε την 
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πρακτική µε τη διαχείριση και µε τη συνεργασία καθαρά και µε το συντονισµό. 

Εγώ θεωρώ ότι µία οµάδα σήµερα όπως είµαστε εδώ, έτσι πρέπει να αντιµετωπί-

ζουµε τα γεγονότα και χωρίς να πετάµε µπαλάκια και να λέµε τι δεν έκανε και να 

κουνάµε το δάχτυλο ή να λέµε γιατί θα έπρεπε να κάνεις. Πιστέψτε µε ότι κά-

νουν ότι µπορούν όλοι τα τοπικά σχέδια, επαναλαµβάνω είναι πολύ σηµαντικό οι 

δήµαρχοι να τα αντιµετωπίσουν έγκαιρα, κάτι το οποίο προφανώς θα µας ανα-

λύσει ο Γιώργος γιατί τα κάνουν, αλλά να δούµε λίγο το έστω και το πιο ευαί-

σθητο σηµείο, το σπίρτο στην πευκοβελόνα που θα δώσει την αφορµή να λέµε 

ότι δεν έγινε κάτι καλά. Ψάχνουµε να βρούµε για να γίνουµε καλύτεροι. Εάν 

µπορείτε σας παρακαλώ λίγο σύντοµα για να µην καθυστερούµε και τους υπό-

λοιπους.  

Γεωργιάδου Κ.: Όπως σας είπα είµαι από την ίδια πλευρά µε τους δήµους και 

είµαστε εκεί για να βοηθάµε. Το τι εισπράττουµε εµείς και το πώς το µεταφέ-

ρουµε στους πιο πάνω που είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

µπορώ να σας το αναλύσω δεν έχει νόηµα. Για τα οικόπεδα που σαφώς έχουν 

πιο µεγάλο πρόβληµα το έχουµε µεταφέρει χίλιες φορές, για το σκεπτικό των 

εγκυκλίων που βγαίνει και έχουνε την ίδια ακριβώς διάταξη είτε για έναν δήµο 

2.000 είτε για έναν δήµο 100.000 τα έχουµε επισηµάνει, εµείς είµαστε από την 

ίδια πλευρά, απλώς είναι κάποιες µικρές ενέργειες που είναι και δεν έχουνε κό-

στος, και νοµίζω ότι µπορούν να γίνουν θα φέρουν καλύτερα αποτελέσµατα αν 

υπάρχει συνεργασία ∆ήµου, πυροσβεστικής και ∆ασαρχείου. Για τα θέµατα της 

πυροπροστασίας επουδενί δεν είµαστε από την άλλη πλευρά, είµαστε µαζί σας, 

θέλουµε να σας βοηθήσουµε και είµαστε εκεί. 

Τσαλικίδης Ν.: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να µας πείτε τι θα κάνετε 

για να εξασφαλίσετε την συνεργασία, αποκλείοντας την πολλή γραφειοκρατία, 

γιατί συνεργασία διαπροσωπική υπάρχει προσώπων, δίνουµε καθηµερινά τα χέ-

ρια, συµφωνούµε όλοι µαζί, τα αντιµετωπίζουµε στην πράξη, στη γραφειοκρατία 

σε αυτό το οποίο κάθε φορά πίσω από µία καρέκλα κρύβεται ένας υπάλληλος 

που σου λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν αυτά είναι τα σοβαρά ζητήµατα, και 

είναι ζητήµατα όχι ότι θέλουµε να υπερβούµε το νόµο η τη νοµοθεσία, απλά 

πρέπει να µεταφερθούν, είστε κατά κάποιο τρόπο ενδιάµεσος φορέας εδώ πέρα, 

και απλά θέλουµε και µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στις αποφάσεις µας µέσω της 

πολιτείας, αλλά θέλουµε και έµπρακτη στήριξη να συνεχίσουµε. Έµπρακτη εννοώ 

πέρα από τα λόγια, δηλαδή η χρηµατοδότηση που αναφέρατε εδώ πέρα, να σας 

ενηµερώσω ότι για έναν δυο οικισµό έχουν τελειώσει τα χρήµατα για να κάνεις 

τα αυτονόητα, να βάλεις δυο κρουνούς, να κάνεις ένα σχέδιο τοπικό για αυτό 

και δήµαρχοι οι δήµαρχοι είπαν ότι προφανώς θα προϋπολογίσουν περισσότερα 

χρήµατα. Και να κλείσουµε µε το εξής ότι και εσείς έχετε ένα πολύ σηµαντικό 

θεσµικό ρόλο, τον οποίο πρέπει να µεταφέρετε και έγκαιρα και έγκυρα όλα αυτά 

τα θέµατα που ακούγονται σήµερα εδώ, τους προβληµατισµούς ότι εµείς εδώ 

είµαστε συνεργαζόµαστε, αλλά θέλουµε και το µέσον για να φτάσουµε στο πρό-
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βληµα πιο έγκαιρα πιο αποτελεσµατικά. Καθηµερινά αντιµετωπίζετε προβλήµατα, 

καθηµερινά αντιµετωπίζετε φωτιές, πληµµύρες, τα πάντα τα ζούµε στο πετσί 

µας. Απλά πρέπει να µεταφερθεί και από την πλευρά σας και να το τονίσετε, και 

όταν θα δίνετε µία συνέντευξη σε ένα µέσο να τονίζετε αυτό, ότι τα προβλήµα-

τα είναι περισσότερα από αυτά που τους δίνονται για να µπορούν να αντιµετω-

πίσουν, όχι να ζητάτε τα σχέδια τα τοπικά να εφαρµόζονται. Το πρώτο που 

προέχει είναι να δίνονται οι δυνατότητες της τοπική αυτοδιοίκηση για να τα α-

ντιµετωπίζει, το κλείνω εδώ, δεν το συνεχίζω. Γιατί πολλές φορές αυτό το α-

κούµε από συναδέλφους σας το πρώτο πράγµα είναι ότι έκαναν εκείνο δεν έκα-

ναν το άλλο. 

Τσαλικίδης Ν.: Λοιπόν να κλείσουµε λίγο µε τους φορείς έναν έναν. Να δώσου-

µε το λόγο σε όλους σας στον κύριο Κούτρα  

Κούτρας Σ.: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα επιτρέψτε µου λίγο να ρίξω την ένταση 

ενδεχοµένως, αυτό που είπε η κύρια Γεωργιαδου παρεξηγήθηκε, και στην ίδια 

θέλω να αναφέρω το εξής ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης έχουµε άρι-

στη συνεργασία σε κάθε κρίση είναι δίπλα µας η Περιφέρεια, η Πολιτική Προ-

στασία, όλοι οι δήµαρχοι ότι ζητάµε προσπαθούν µε κάθε τρόπο να µας βοηθή-

σουν. Αυτό που είπε η κύρια Γεωργιαδου και παρεξηγήθηκε είναι ότι γίνονται οι 

ενέργειες, εδώ υπάρχει συνεργασία των δήµων µε µας µε το ∆ασαρχείο, απλώς 

οι ίδιοι δεν το γνωρίζουν, αυτό ήτανε αυτό που είπε τώρα. Από κάποιες επιση-

µάνσεις των κύριων ∆ήµαρχων έχουµε το εξής, ότι έχουµε να κάνουµε γενικά µε 

κακή νοοτροπία πολιτών. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντική η ενηµέρωση 

και έχω και κάποιες προτάσεις να σας κάνω, µπορεί να έχουν γίνει ήδη δηλαδή, 

µε συντονιστή την πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας να έρθει σε συνερ-

γασία µε τα γραφεία των δήµων. Για ενηµέρωση παράδειγµα υπάρχουν έτοιµα τα 

σποτ από την  πολιτική προστασία, να παίζουν στα τοπικά µέσα και στα ραδιό-

φωνα µε µεγαλύτερη συχνότητα, ένα αυτό. Να έρθει σε συνεννόηση επειδή γε-

νικά σαν Πυροσβεστική Υπηρεσία οι περισσότερες είναι αµέλειες δεν είναι από 

προθέσεις ούτε οργανωµένα σχέδια, το 90% είναι αµέλειες, αυτές κυνηγάµε για-

τί αυτός που έχει πρόθεση θα τη βάλει µε συνθήκες και θα γίνει το κακό. Να 

πάρουµε το προφίλ αυτών των ανθρώπων που τις προκαλούν µπορεί να είναι 

ηλικιωµένοι σε χωριά και αυτά η πολιτική προστασία. Πώς µπορούµε να τους 

βρούµε π.χ. συνεργασία µε τη Μητρόπολη, στις εκκλησίες πάνε ηλικιωµένοι, στα 

τζαµιά το ίδιο. Τα τελευταία χρόνια µε το άνοιγµα του άξονα έχουµε επισκέπτες 

από Βουλγαρία, Ρουµανία, νοµίζω στην πολιτική προστασία υπάρχουν φυλλάδια, 

θα µπορούσαν π.χ. να διανέµονται στα διόδια, θα µπορούσε παραδείγµατος χάρη 

µέσω του Λιµενικού ίσως δεν ξέρω στις παραλίες στα beach bars ,να τα δώσουν 

στα beach bars να τα µοιράζουν στον κόσµο. Είναι πολύ σηµαντικό πράγµα η 

ενηµέρωση, δεν θα το διαβάσουν οι εκατό αλλά οι δέκα να το διαβάσουν είναι 

κέρδος. 
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Εκπρόσωπος Τροχαίας Κοµοτηνής (Ταχτατζή Α.): Επίσης και στα σχολεία θα 

µπορούσαµε να κάνουµε κάποια ενηµέρωση, εντάξει όχι τώρα που είναι κλειστά 

και µάλλον όχι στα δηµοτικά όχι που είναι µικρά τα παιδιά και δεν θα καταλά-

βουν και πολλά, αλλά στα γυµνάσια και λύκεια που είναι µεγαλύτερης ηλικίας να 

ξέρουν ένα σχέδιο κάτι, ότι όταν θα γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουν αυτά. 

Εκπρόσωπος Αστυνοµικής ∆/νσης Ροδόπης (Τσιάρας Λ.): Γεια σας και από 

εµένα δεν θα µακρηγορήσω πρέπει να υπάρχει µία κοινή συνεργασία πιο πολύ µε 

την πυροσβεστική. Εµείς έχουµε πάντα και µε τους δήµους και µε τις κοινότητες 

πρώην κοινότητες συνεργασία. Ένα πρόβληµα που εντοπίζουµε εµείς είναι οι 

φωτιές που βάζουν στις παραλίες, στο Φανάρι ήδη χθες είχαµε µια παράβαση 

όπου Ροµά είχαν ανάψει στο Barracuda δίπλα φωτιά, πήγαµε αντιληφθήκαµε, 

εκεί υπάρχει ένα πρόβληµα. Όσον αφορά και µε τα σκουπίδια που βάζουµε στα 

οικόπεδα. και αυτά εάν είναι γνωστοί κάνουµε τις µηνύσεις πάνε ποινική συν τα 

πρόστιµα τις χρηµατικές ποινές παραβάσεις. Υπάρχει µία συνεργασία µε την πυ-

ροσβεστική, και µε τους δήµους έχουµε καλή συνεργασία, εάν χρειαστεί κλεί-

νουµε και δρόµους, παίρνουµε τις πληροφορίες που πρέπει να κατευθύνουµε τον 

κόσµο ποιους δρόµους θα αποκλείσουµε και βοηθάµε και όταν υπάρχει πρόβληµα 

εκκένωσης κάποιων οικισµών η οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν θέλω να µακρηγορήσω 

άλλο, ευχαριστώ. 

Παπάζογλου Κ.: Ήθελα σε αυτό που είπε ο κύριος Τσιάρας λίγο να πω κάτι 

Τσιάρας Λ.: Συγγνώµη που σε διακόπτω υπάρχουν τώρα τον Αύγουστο κάτω 

στο Φανάρι συνεργασία υπάρχει λιµενικός αστυνοµικός και δικός µας κοινή περι-

πολία και τους έχουµε δώσει εντολές και προσωπικά έχω πάει και µε τον υποδι-

οικητή του αστυνοµικού τµήµατος Κοµοτηνής και τους έχουµε πει σηµασία στο 

ελεύθερο κάµπινγκ και στις πυρκαγιές που βάζουν εκεί για να ψήσουν και πολλοί 

Βούλγαροι ρουµάνοι αυτό που είχατε πει 

Παπάζογλου Κ.: Όσον αφορά αυτές τις πυρκαγιές που δεν είχαµε µόνο στο 

Φανάρι, είχαµε και από τον Ίµερο την πλευρά, οι δήµαρχοι να τα δουν λίγο αυτά 

και να βάλουν πινακίδες, έφτασε σε σηµείο δηλαδή πήγαµε να τους πιάσουµε και 

µου λέει δεν έχει πινακίδα. Ξεχάστηκα προηγουµένως µε τις εκκενώσεις των Α-

νιάτων να κάνουν και εκεί ένα σχέδιο εκκένωσης και να υπάρχει 

Ταχτατζή Α.: Nα θέσω εγώ κι ένα άλλο ερώτηµα επειδή εµείς η αστυνοµία και η 

πυροσβεστική λειτουργούµε σε 24ωρη βάρδια, 7 µέρες την εβδοµάδα, κατά πό-

σον θα υπάρχει συνεργασία αν µια φωτιά γίνει Σαββατοκύριακο µε το δήµο εν-

νοώ και µε τους άλλους φορείς η εάν γίνει νύχτα; Θα πρέπει να δούµε δηλαδή 

και αυτό το ενδεχόµενο το ωράριο και µε ποιον θα µπορούµε να επικοινωνήσου-

µε για να υπάρχει αυτή η συνεργασία.  



 

112 Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης 
24 

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας http://www.civilprotection.gr 

199 Αριθµός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆/ση Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ. http://civilprotection.pamth.gov.gr 

 

Χουβαρδάς Κ.: Εννοείται ότι τα τηλέφωνά µας της Πολιτικής προστασίας είναι 

24 ώρες ανοικτή έτσι άρα νοµίζω και µε µένα και µε τον κύριο Παπαλεξίου µπο-

ρείτε να µιλήσετε οτιδήποτε συµβεί  

∆/τνης Τµήµατος Π.Π. ΠΕ Ροδόπης (Παπαλεξίου ∆.): Έχουµε φτιάξει οµάδα 

στο Viber και µιλάµε συνέχεια  

Χουβαρδάς Κ.: λοιπόν να αναφερθώ να κάνω κι εγώ κάποιες προτάσεις πάνω 

σε αυτό που είπε ο κύριος Κούτρας. ∆εν ξέρω αν έχετε δυνατότητα οι δήµοι µέ-

σα στους λογαριασµούς της ∆ΕΥΑ να βάλετε κάποια φυλλάδια, γιατί νοµίζω ότι η 

ευαισθητοποίηση του κόσµου έχει σηµασία, παρά του ότι ακούστηκαν και µερι-

κές αντίθετες απόψεις, για το τι κάνουµε όταν έχουµε µια πυρκαγιά εάν πλησιά-

ζει. Υπάρχουν αυτά εδώ τα φυλλάδια της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προ-

στασίας, που νοµίζω ότι είναι σηµαντικά να µπορέσουν να διαδοθούν στον κό-

σµο οι οδηγίες προστασίας, και είδαµε στις πυρκαγιές της Αττικής ότι όσοι ακο-

λούθησαν αυτές τις οδηγίες που έχει στα φυλλάδια, σώθηκαν, άρα νοµίζω η διά-

χυση της πληροφορίας και η γενική παιδεία πάνω σε θέµατα Πολιτικής Προστα-

σίας είναι πολύ σηµαντική για να προστατευτούµε, έχουµε στην υπηρεσία, µας 

έχουν στείλει, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ µεγάλο αριθµό. 

Σταυρίδης Ι.: ∆ιάβασε για να σωθείς. Γιατί αυτοί που το διάβασαν αυτό στο 

Μάτι σώθηκαν; Είµαστε µε τα καλά µας τώρα; 

Χουβαρδάς Κ.: Λοιπόν Γιάννη διάβασα οδηγίες για παράδειγµα πρέπει να ξέρει 

κάτι κάποιος ότι είναι πιο σίγουρο να µείνει µέσα στο σπίτι του, να βάλει µια 

βρεγµένη πετσέτα στις χαραµάδες, από ότι να πάει στο αυτοκίνητό του. Στο αυ-

τοκίνητό του µε µαθηµατική ακρίβεια Θα καεί. Κάποιοι τα εφάρµοσαν αυτά και 

σώθηκαν. 

Χουβαρδάς Κ.: Να αφαιρέσουµε τις κουρτίνες, να κάνουµε για παράδειγµα τα 

δένδρα που πέφτουν πάνω στη σκεπή, να αφαιρέσουµε όλη την εύφλεκτη υλη 

που έχουµε δίπλα στο σπίτι µας. Νοµίζω είναι σηµαντικά να γεµίσουµε την µπα-

νιέρα του σπιτιού µας, να καταβρέξουµε τους τοίχους, να σηκώσουµε τα στόρια 

πάνω αν είναι πλαστικά, δηλαδή είναι κάποια πράγµατα που µπορούν να µας θω-

ρακίζουν µετά το θέµα των σχεδίων είναι σωστό να έχουµε σχέδια και καλό θα 

είναι µε τους δήµους να προγραµµατίσουµε αυτές τις µέρες τουλάχιστον ασκή-

σεις επί χάρτου, να πάµε µε έναν έναν ∆ήµο να δούµε µια άσκηση επί χάρτου, 

το τι κάνουµε και µετά να περπατήσουµε και τα µέρη που λέµε στο χάρτη πάλι 

τις οδούς διαφυγής. Καλό θα είναι να προσπαθήσουµε να το κάνουµε όλοι µαζί 

ναι να τα περπατήσουµε να τα δούµε να έχουµε οπτική, να έχουµε να έρθει και 

ένα στέλεχος της πυροσβεστικής και ένα στέλεχος αστυνοµίας, να δούµε το λι-

µενικό που µπορεί να συνδράµει στον Άγιο Χαράλαµπο. Προφανώς θα µπορέσει 

να γίνει ένα σχέδιο που να συνδράµει το λιµενικό για διάσωση από θάλασσα δεν 
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ξέρω σε ποια άλλα σηµεία. Από εκεί και πέρα το κάνω και σαν πρόταση για όλες 

τις καταστροφές να οργανώσουµε µια επιτροπή διεπιστηµονική από όλους τους 

φορείς, να φτιάξουµε έναν χάρτη επικινδυνότητας περιοχών και για πληµµύρες 

και για SEVESO και για φωτιές και για ότι υπάρχει µέσα στον Ξενοκράτη, και σι-

γά-σιγά να κάνουµε τις κοινωνίες µας πιο ανθεκτικές. ∆εν είναι µόνο λόγια, µπο-

ρούµε και στην πράξη να το κάνουµε αυτό, και όλοι µαζί να το σχεδιάσουµε αυ-

τό το πράγµα. Σίγουρα δεν έχουµε στελεχιακό δυναµικό, είµαστε ελάχιστοι, αυ-

τό είναι δεδοµένο, πρέπει να ενισχυθούµε. Αλλά από τη στιγµή που δεν µπορού-

µε να ενισχυθούµε γιατί και οι δήµοι εγώ καταλαβαίνω τον δήµο, γιατί όταν ο 

δήµος έχει µόνο ένα άτοµο η δυο στην πολιτική προστασία, ε τι να κάνει πώς να 

το σχεδιάσει, ότι µπορεί θα κάνει. Αλλά αν φτιάξουµε έτσι τουλάχιστον µια οµά-

δα θα καταφέρουµε κάτι να κάνουµε, τουλάχιστον να φτιάξουµε έναν χάρτη δια-

κινδύνευσης ανά καταστροφή  

Τσαλικίδης: Άρα Κώστα µου υπό την δική σου προεδρία και µε τη συµµετοχή 

όλων των πολιτικών προστασιών. 

Χουβαρδάς: Ναι αλλά και άλλους επιστηµονικούς κλάδους. 

Τσαλικίδης: Να κάνετε έναν σχεδιασµό έτσι το οποίο θα γίνει ψηφιοποίηση σε 

χάρτη. 

Χουβαρδάς: Να δούµε τι κινδυνεύει σε όλη την περιφέρεια σε όλη την περιφε-

ρειακή ενότητα. 

Τσαλικίδης: Άρα συγκεντρώνοντας τα σηµεία 

Χουβαρδάς Κ.: Ναι να προταθούν άτοµα να µπουν σε µια τέτοια επιτροπή όπου 

να το διερευνήσουµε αυτό το πράγµα, γιατί γράφουµε κάποια πράγµατα σε κάθε 

συντονιστικό, γιατί κακά τα ψέµατα πολλές φορές γίνεται ένα συντονιστικό και 

όλοι λέµε ότι είµαστε έτοιµοι. 

Τσαλικίδης Ν.: Απλά εµείς θα το ονοµάσουµε χωρικός σχεδιασµός αντιµετώπι-

σης και θα γίνουν τοπικά χωρικά ανά νοµό σε αυτό το σηµείο. 

Χουβαρδάς Κ.: Εντάξει πολλά µπορούν να ειπωθούν ας σταµατήσω εδώ, πολλές 

φορές ίσως κάνω και κατάχρηση λόγου. Νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε 

στις ασκήσεις επί χάρτου µε περπάτηµα στους χώρους. Ας πάρουν πρωτοβουλία 

οι δήµοι να συνεννοηθούν µαζί µου και να το προγραµµατίσουµε στις επόµενες 

εβδοµάδες. Λέω στα σηµεία όπου υπάρχει θέµα αυτά να µην µακρηγορώ. 
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Γεωργιάδου Κ.: Μα αυτό που σας είπα είναι ότι όλα αυτά θα έπρεπε να περ-

νούν από µια εύκολη διαδικασία, όχι διαγωνιστική διαδικασία, όχι περιβαλλοντι-

κές αδειοδοτήσεις, όχι το ένα, όχι το άλλο όταν πρόκειται για θέµατα πολιτικής 

προστασίας. 

Τσαλικίδης Ν.: Πέστε το δηµόσια σας καλώ να το πείτε δηµόσια θα έρθω κι 

εγώ µαζί σας να καθίσουµε στο ίδιο πάνελ να το πούµε δηµοσίως. Εσείς αυτή τη 

στιγµή αυτό που εκπροσωπείτε είναι πολύ σηµαντικό αν λοιπόν το πούµε όλοι 

µαζί, ίσως κάποιοι ταρακουνηθούν. Να τελειώσουµε λίγο και την κουβέντα είναι 

και η κύρια Κοσµίδου µαζί µας. Να σας δώσουµε τον λόγο καλώς ήρθατε και φυ-

σικά και τα παιδιά είναι πολύ σηµαντικό να ενηµερώνονται και πρέπει να γίνεται 

µε τον κατάλληλο τρόπο και µε σχεδιασµό. Λοιπόν είναι και το Λιµεναρχείο, εί-

ναι από τη ∆ΕΗ ο κύριος Κηπουρός, από την Εγνατία, οι εθελοντές µας και ο κύ-

ριος Λαζαρίδης και κλείνουµε. Και η ∆ΕΥΑΚ. Λοιπόν κύρια Κοσµίδου.  

∆/νση Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης (Κοσµίδου Μ.): Ευχαριστώ πολύ για τον λό-

γο και λυπάµαι που δεν είµαστε στην προηγούµενη σας συνεδρίαση τον Απρίλιο, 

αλλά ήταν κάποιες υποχρεώσεις που ήταν αδύνατον. Είχα την ατυχή συγκυρία 

να είµαι στην Ραφήνα και στο Μάτι ακριβώς την Τρίτη το πρωί στις 25 και να τα 

δω όλα, να δω το τι κάηκε και το τι δεν κάηκε. Και να πω βέβαια ότι είµαι εκ-

παιδευτικός, αλλά οι βασικές µου σπουδές είναι γεωλογία που έχω αρκετή γνώση 

σε αυτά. Και θα πω ότι ήρθα στην πολιτική προστασία και σκέφτοµαι ότι είναι 

και βραχυχρόνια και µακροχρόνια, δηλαδή αυτό που πρέπει να βλέπουµε κάθε 

φορά που θα βρισκόµαστε είναι και το βραχυχρόνιο και το µακροχρόνιο. Ας ευ-

χηθούµε ότι µέχρι τις 31 Αυγούστου που τελειώνει κατά κάποιο τρόπο ότι εµείς 

είµαστε σε διακοπές σε εισαγωγικά, οι 26 αυτές µέρες που µεσολαβούν δεν θα 

έχουµε κάποια πράγµατα που θα βρεθούµε εκτεθειµένοι ή και προβληµατισµένοι 

ακόµα µία φορά. Και ως εκπαίδευση θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντική τόσο η 

πρόληψη, όσο και η διαχείριση της κρίσης, αλλά και το µετά την κρίση, και ως 

εκπαίδευση θεωρώ ότι η επιµόρφωση που έχει µέσα το µόρφωση. Βασικά θα 

πρέπει να ξεκινάει όχι µόνο από το γυµνάσιο και το δηµοτικό, αλλά από το νηπι-

αγωγείο, γιατί ας µην ξεχνάµε ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια όταν υπήρξε το 

τσουνάµι, αυτό το οποίο έσωσε πάρα πολλά πάρα πολλά παιδιά ήταν ένα παιδά-

κι, το οποίο είχε διδαχτεί µέσα στο δηµοτικό πώς να προφυλαχτεί από το τσου-

νάµι. Έτσι λοιπόν θεωρώ να δούµε πώς είναι αυτό το οποίο πέρασε από το υ-

πουργείο οι επιµορφώσεις, αν και εµείς στα σχολεία µας έχουµε τα προγράµµατα 

διαχείρισης κρίσης, δηλαδή κάθε σχολείο θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλει 

στην ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας το πρόγραµµα εκκένωσης σε περίπτωση σει-

σµού και πυρκαγιάς, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι είµαστε όλοι οι επιµορφωµένοι 

στο να διαχειριστούµε σωστά τα πράγµατα. Ακόµη και στην διαχείριση του σει-

σµού ως γεωλόγος σας λέω υπάρχει διάσταση απόψεων για το που κρυβόµαστε 

τη στιγµή του σεισµού, κάτω από το δοκάρι, κάτω από το θρανίο η οπουδήποτε 

αλλού. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο έχει ετοιµάσει και είναι 
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έτοιµο να σας έρθει στην Πολιτική Προστασία είναι το αίτηµα, το πρόγραµµα 

που έχουµε κάνει για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των µαθητών στο σχο-

λείο. Προχθές γύρισα στο σπίτι µου, και δυστυχώς θα ζητήσω συγνώµη από την 

Πυροσβεστική, γύρισα στο σπίτι µου για κάτι και είχανε καλέσει Πυροσβεστική, 

γιατί ένα παιδάκι κλείστηκε στο ασανσέρ. Ήταν πάρα πολύ απλό να πουν στο 

παιδάκι να κλείσει τις πόρτες το οποίο είχε ανοίξει κατά λάθος, τις πόρτες να 

κλείσει τις πόρτες, να πατήσει το κουµπί και να το κάνει πράγµα το οποίο χρειά-

ζεται και λίγο ψυχραιµία, να ρωτήσουµε το παιδάκι τι ακριβώς έκανε και πως 

είναι και να απεγκλωβίσουµε το παιδάκι, ή να ξέρουµε που είναι το ειδικό κλειδί 

που έχουµε στο σπίτι µας στο συγκεκριµένο µέρος. Άρα λοιπόν αυτό που είναι 

πρώτα µόρφωση, η εκπαίδευση και µετά η επιµόρφωση, και λέω ότι είναι και 

βραχυχρόνια και µακροχρόνια. Είναι δηλαδή θα πρέπει να µάθουµε εµάς τον ίδιο 

µας τον εαυτό, γιατί καµία Πολιτεία δεν µπορεί να καλύψει στο έπακρο όλες τις 

ανάγκες των πολιτών, εάν ο πολίτης απλώς κάθεται µε σταυρωµένα χέρια, εάν 

δεν έχει µάθει πώς να προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους, αν δεν έχει 

µάθει ότι το βράδυ που θα κοιµάται το παιδί εκεί που είναι, εγώ ο ίδιος θα έχω 

µαζεµένα όλα µου τα πράγµατα γιατί µπορεί να πρέπει να εκκενώσω το σπίτι 

µου και πως θα το κάνω αυτό, πώς θα φύγω. ∆εν θα φύγω αλλόφρων, θα πρέπει 

να είµαι δίπλα µε τα ατοµικά προσωπικά µου αντικείµενα, τη σφυρίχτρα µε το 

φακό µου, και όλα αυτά είναι πράγµατα που εµείς στο σχολείο εν µέρει τα περ-

νάµε. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει βίωµα, και για να γίνει βίωµα όχι µόνο σί-

γουρα από πολύ µικρός αλλά θα πρέπει να περάσει και στον µεγάλο. Εγώ δεν θα 

πω ότι δεν είναι καλά αυτά τα φυλλάδια, είναι πολύ καλά δήµαρχε. Προχθές ό-

µως ήµουν στην Μαρώνεια και ως πολίτης, και εκεί που µου έκανε εντύπωση, 

ήταν φοβερό το ότι η εφορία ήταν απέξω να µε ρωτήσει από πού πήρα το εισι-

τήριο µου και αν το πλήρωσα, αλλά αγχώθηκα πραγµατικά όταν είδα το πόσα 

αυτοκίνητα ήταν κατεβασµένα, πόσοι άνθρωποι ήµασταν εκεί και πως Θα φεύγα-

µε από την Μαρώνεια αν θα έπιανε εκείνη την ώρα µια φωτιά. Ήταν µία υπέροχη 

βραδιά αλλά είχα αυτό το άγχος και θεωρώ ότι και οι διπλανοί µου το είχαν το 

άγχος. Ίσως να µην έπρεπε να επιτραπεί σε τόσα αυτοκίνητα να κατέβω τόσο 

χαµηλά σε εκείνη τη Μαρώνεια, ίσως θα έπρεπε να υπήρχαν σηµεία που να είχα-

µε σταµατήσει πιο πάνω και να υπήρχαν λεωφορεία να µας κατέβαζαν κάτω για 

τον Άγιο Χαράλαµπο. Εµείς λοιπόν έχουµε κάνει το αίτηµά µας είναι έτοιµο. Θα 

το παραλάβετε επιµορφώσεις που θα αρχίσουν στα σχολεία µας γιατί το σχολείο, 

φανταστείτε είµαστε επτάµισι χιλιάδες µαθητές µόνο στη δευτεροβάθµια να 

συµβεί κάτι την ώρα της λειτουργίας των σχολείων, εκεί είναι πολύ συγκεκριµέ-

νο. Εκεί θα πρέπει να ξέρω πως θα φύγουν τα παιδιά µου, θα φύγουν µε το 

ΚΤΕΛ, θα φύγουν µε λεωφορεία τα οποία θα έχει πληρώσει η αντιπεριφέρεια και 

θα είναι εν αναµονή και θα έρθουν άµεσα; και που θα τα πάω τα παιδιά µου αυ-

τά που θα έχω συνεννοηθεί µε τους γονείς να βρουν τα παιδιά τους. Είναι πολύ 

συγκεκριµένα πως θα δράσει ο καθένας. Σεµινάρια λοιπόν θέλουµε και από την 

πυροσβεστική υπηρεσία, να µάθουµε πώς σβήνουµε τη φωτιά, την κάθε είδους 

φωτιά που είναι διαφορετική. Θα έρθει και στην Πυροσβεστική, σεµινάρια θέ-
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λουµε και από την αστυνοµία αυτοπροφύλαξης. Έτσι νοµίζω ότι θα πρέπει να 

ξεκινήσουµε την εκπαίδευση γιατί τα παιδιά θα πάνε στο σπίτι και τα παιδιά θα 

πάνε τη γνώση στο σπίτι. Θα κλείσω λέγοντας είναι πολύ καλές οι ντουντούκες, 

είναι πολύ καλές οι καµπάνες, υπάρχει και η τεχνολογία. Όταν βρέθηκα στην 

Ραφήνα µου ήρθε κατευθείαν σήµα στο κινητό, ήρθε ότι είναι ενεργοποιηµένη η 

κατάσταση, ότι είµαστε σε σήµα τάδε ήρθε στο κινητό µου κατευθείαν. Πώς µε 

βρήκαν; το είδα ξαφνικά το έψαξα µετά να το βρω που είναι εγώ το έλαβα το 

σήµα. Είµαστε στην κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνολογίας. Είναι πολύ 

απλό να δείτε πως είναι αυτή η διαχείριση. ∆εν το ήξερα το είδα και λέω πως µε 

βρήκαν. Έκανα και αυτή τη σκέψη µα πως µε βρήκαν εγώ το είδα ήρθε στο κινη-

τό µου την Τρίτη ήµουν στην Ραφήνα ανάµεσα στις 12:00 και στις 3:00 που πή-

ρα το πλοίο να φύγω για Παροναξία, το είδα υπήρχε. Ας ενεργοποιηθεί.  

Εκπρόσωπος ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Π.Ε. Ροδόπης (Λαζαρίδης Ν.): 

Πραγµατικά πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντικό η διάχυση των πληροφοριών και η 

ενηµέρωση όλων των πολιτών, και οι πολίτες εφόσον ενηµερωθούν σωστά συµ-

µετέχουν σε αυτό το πράγµα. Και φυσικά οι ∆ήµοι είναι το πιο σηµαντικό κέντρο 

για µας, για την βοήθεια ώστε να γίνει αυτό που πρέπει. Όταν λοιπόν έχουµε 

καλή συνεργασία µε τους ∆ήµους, όλα κινούνται πάρα πολύ εύκολα. Και καταλα-

βαίνω ότι και οι ∆ήµοι έχουν και λίγο προσωπικό, δεν έχουν ούτε χρήµατα ούτε 

τίποτα, και κάνουν κάτι παραπάνω από αυτά που µπορούν να κάνουν, αλλά όταν 

υπάρχει σωστή συνεργασία και καταλήγουµε µέχρι τον πολίτη κάτω δηµιουργώ-

ντας υποδοµές και κάτω στη βάση των χωριών των οικισµών ώστε να υπάρξει 

πληροφόρηση, να υπάρξει συµµετοχή των πολιτών στην αντιµετώπιση κάποιων 

προβληµάτων, γιατί και εµείς έχουµε κάποια αντίστοιχα προβλήµατα µε τα οικό-

πεδα τα εγκαταλειµµένα, όχι για θέµατα φωτιάς από δική µας άποψη, αλλά για 

θέµατα ανθυγιεινών εστιών παρά πολλά, και θέµατα οχλήσεων από τα κουνούπι-

α. Όταν λοιπόν υπάρχει σωστή συνεργασία µεταξύ όλων µας, και είναι πολύ ση-

µαντικός ο ρόλος των δήµων και των κοινοτήτων, εµείς έχουµε ζητήσει να υ-

πάρχουν άνθρωποι µε τους οποίους να µπορούµε να µιλήσουµε ακόµη και σε ε-

πίπεδο κοινότητας, σε επίπεδο δήµων, ώστε να υπάρχει άµεση αναφορά των ό-

ποιων προβληµάτων ώστε να αντιµετωπίζονται άµεσα χωρίς να µπαίνουµε σε µία 

διαδικασία γραφειοκρατιών κλπ. Και αυτό µας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εµάς, 

ειδικά το τελευταίο χρόνο µπορώ να πω ότι έχουµε µία πάρα πολύ καλή ας πού-

µε συνεργασία και άµεση αντιµετώπιση και τα φυλλάδια. Καλό είναι και αυτό να 

υπάρχουν, και εµείς έχουµε φυλλάδια στην υπηρεσία µας, τα οποία τα δίνουµε 

στους πολίτες.  

∆/κτης Β’ Λ/Τ Πόρτο Λάγους (Κυλίτσης Α.): Καλησπέρα παρευρίσκοµαι στο 

συντονιστικό όργανο σαν διοικητής του Β’ Λιµενικού τµήµατος Πόρτο Λάγους µε 

όρια αρµοδιότητας από τα όρια του νοµού Ξάνθης µέχρι την ακτή έναντι των 

βραχονησίδων Ερµιλεια, εκπρόσωπος ταυτόχρονα του κεντρικού λιµενάρχη Αλε-

ξανδρούπολης για το υπόλοιπο του νοµού. Οι υπηρεσίες µας στα πλαίσια συµβο-
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λής του Λιµενικού Σώµατος στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών επιτηρούν τις α-

κτές από θαλάσσης, αλλά και από ξηράς, και σε περίπτωση που παρατηρηθεί κά-

ποια εστία πυρκαγιάς ενηµερώνει τους αρµόδιους. Τα πρόσφατα περιστατικά τα 

δυσάρεστα κατέδειξαν ότι σε τέτοιου είδους συµβάντα τα πράγµατα µπορεί να 

εξελιχτούν έτσι που να χρειάζεται διακλαδική συνεργασία για την αντιµετώπισή 

τους, για αυτό θα έπρεπε στις περιοχές που υπάρχει επικινδυνότητα αυτές να 

επισηµανθούν και να γνωστοποιηθούν και στην υπηρεσία µας, ούτως ώστε περι-

οχές που µπορεί να οδηγήσουν σε συγκέντρωση και εγκλωβισµό ατόµων σε πα-

ραθαλάσσιες περιοχές να τις γνωρίζουµε. Και θα πρέπει να τις γνωρίζουµε γιατί 

πρέπει να πάµε να κάνουµε αυτοψία για να δούµε αν µπορούµε σε µία έκτακτη 

περίπτωση να προσεγγίσουµε για να κάνουµε αυτό που πρέπει. Για να µην πω 

πολλά πράγµατα θα αναφέρω ως παράδειγµα, γιατί από αυτό µπορούµε να κατα-

λάβουµε και περισσότερα, την περιοχή των Αβδήρων, των κατασκηνώσεων των 

Αβδήρων της Ξάνθης. Εκεί πέρα υπάρχει κατασκήνωση, πριν από πολλά χρόνια 

είχε ξεκινήσει και λειτουργούσε δεν ασχολούνταν κανένας. Ωστόσο. όταν αντι-

ληφθήκαµε ότι υπάρχει επικινδυνότητα. πήγαµε στο σηµείο και εντοπίσαµε το 

σηµείο που µπορούν να προσεγγίσουν σκάφη του λιµενικού σώµατος. και από 

τότε συντάξαµε ένα σχέδιο απεγκλωβισµού. Αυτό το σχέδιο η Πυροσβεστική σε 

κάθε συντονιστικό όργανο µας λέει ότι είναι το τελευταίο, δηλαδή οι έξοδοι δια-

φυγής υπάρχουν, είναι το τελευταίο. Ωστόσο εµείς µε δική µας πρωτοβουλία, η 

οποία δεν θα έπρεπε να είναι δική µας πρωτοβουλία, αλλά πείτε µου αν έχει κα-

µία σηµασία, κάθε χρόνο καλούµε όλους τους αρµόδιους φορείς, εµείς, η Πυρο-

σβεστική, η Αστυνοµία, ο ∆ήµος, το ∆ασαρχείο, η Πολιτική Προστασία και οι εκ-

πρόσωποι ο πρόεδρος των επαγγελµατιών αλιέων. Έρχονται στο σηµείο των κα-

τασκηνώσεων, τους επιδεικνύουµε το σχέδιο, λέµε στα παιδάκια ποιο ακριβώς 

είναι αυτό, τα οδηγούµε εκεί πέρα τα παιδάκια, αυτά είναι εκεί πέρα πολλά χρό-

νια στην κατασκήνωση από το δηµοτικό µέχρι που φεύγουν για το γυµνάσιο. 

∆εν υπάρχει περίπτωση κάποιο παιδάκι να µην ξέρει ποιο είναι το σηµείο απε-

γκλωβισµού, και ξέρετε πόσα πράγµατα ανακαλύφθηκαν σε αυτή την διαδικασία; 

Καταρχάς ότι δεν είχε άδεια η κατασκήνωση. Ίσως να µην έχει ανακαλυφθεί πο-

τέ, δεν είχε άδεια γιατί κανείς δεν είχε πάει στην Πυροσβεστική να πει ότι εκεί 

έχει κατασκήνωση και να διακόψει µία χρονιά η πυροσβεστική τη λειτουργία της 

κατασκήνωσης µε την παρέµβαση εισαγγελέα, και µετά να γίνουν όλα τα έργα 

που απαιτούνται, τα µόνιµα οι δεξαµενές οι αντλίες κλπ. Σε κάθε φορά που πάµε 

εκεί πέρα ένα άτοµο δείχνει στα παιδάκια ότι αναγκάζουµε την κατασκήνωση να 

έχει σωσίβια …στην ∆ευτεροβάθµια και κάθε ένας από τους εµπλεκοµένους σε 

αυτή τη συνάντηση βλέπει και αυτό που σαν αρµόδιος µπορεί να δει, για παρά-

δειγµα αυτό που µας είπατε ότι το δέντρο ακουµπάει στο κτίριο ο εκπρόσωπος 

της Πυροσβεστικής και του ∆ασαρχείου το βλέπουν, γιατί είµαστε εκεί και ο χώ-

ρος τον βλέπουµε όλοι και λένε: Τι εµένα δεν µου πάει καλά εδώ, και όλοι από 

την πλευρά του ο καθένας επισηµαίνει αυτό που πρέπει να κάνει και νοµίζω ότι 

έχει φτάσει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, η Πυροσβεστική τα δικά της, το ∆ασαρ-

χείο τα δικά του, όλοι οι αρµόδιοι. Για αυτό είναι εξαιρετική η πρόταση του κυ-
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ρίου δηµάρχου να γίνει αυτό από επιστηµονικούς φορείς, οι οποίοι θα δουν ποι-

ες περιοχές µπορεί να οδηγήσουν σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή εγκλωβισµό 

σε παραθαλάσσιους χώρους, να συντάξουµε εµείς σχέδιο αν υπάρχει δυνατότητα 

να προσεγγίσουµε και κάθε χρόνο, αλλά και οι οικισµοί και στους οικισµούς 

µπορεί να γίνει αυτό. Να γίνεται µία επίσκεψη από µία τέτοια Επιτροπή είναι πά-

ρα πολύ εύκολο σας το λέω, το προκαλεί το Λιµεναρχείο, έχει καθιερωθεί πια, 

χωρίς να είναι και δική του αρµοδιότητα. Εµείς µε αφορµή για να υποδείξουµε 

το σηµείο απεγκλωβισµού προκαλούµε αυτή τη συνάντηση και πάµε όλοι µαζί 

και τα βλέπουµε όλοι µαζί επιτόπου. Πόσους οικισµούς και πόσες κατασκηνώσεις 

θα έχουµε να το κάνουµε αυτό 5, 6; ∆ύο µέρες θα µας πάρει κάθε χρόνο, όµως 

γιατί τα δεδοµένα αλλάζουν εµείς υποδεικνύουµε ένα σηµείο απεγκλωβισµού και 

του χρόνου αυτό το σηµείο µπορεί να έχει µπαζωθεί και εµείς να µην µπορούµε 

να προσεγγίσουµε. ∆εν πρέπει να το δούµε κάθε χρόνο συν το γεγονός ότι τα 

παιδάκια ξέρουνε που θα πάνε µπαίνουνε πινακίδες που υποδεικνύουν και το ση-

µείο απεγκλωβισµού και τα λοιπά και τους επισηµαίνουµε κιόλας ότι αυτό είναι η 

τελευταία λύση. ∆ηλαδή δεν σηµαίνει ότι όποτε έχει πυρκαγιά πάτε εκεί πέρα για 

να σας πάρει το Λιµενικό. Ποιος δίνει την εντολή για να σας πάρουµε από τη 

θάλασσα ρωτάω εγώ, και µου απαντάνε πρέπει να µου απαντήσουν και µου απα-

ντάνε ξέρουν ότι αν γίνει αυτό πρέπει να πάρεις από αυτόν εντολή. Αυτό αν δεν 

το κάνουµε δύο χρονιές θα ξεχαστεί γιατί εγώ µπορεί να φύγω έτσι δεν είναι; 

άρα αυτά τα πράγµατα πρέπει να γίνονται επιτόπου κάθε χρόνο και νοµίζω ότι 

θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα. Μία τέτοια διαδικασία δηλαδή να µπορέ-

σουν να κινητοποιηθούν αλιευτικά σκάφη από το παραπλήσιο εκεί πέρα λιµάνι 

θέλει πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τις επικίνδυνες ειδικά αλλά και γενικό-

τερα σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει άµεσα να ενηµερώνονται και οι υπηρε-

σίες του Λιµενικού Σώµατος, άµεσα. Ας ετοιµαστούµε, ας πάµε εκεί πέρα και άµα 

δεν γίνει και τίποτα ας πάµε στα σπίτια µας ρε παιδιά, πάµε πίσω δεν χρειάστηκε 

τελικά και γυρίσαµε. Αλλά ας είµαστε εκεί πέρα άµα χρειαστεί γιατί αν γίνει κάτι 

και εµείς δεν το µάθουµε, και το µάθουµε όταν έχει περάσει µισή ώρα, δεν έχει 

και λόγο και να πάµε ίσως.  

Εγνατία Οδός Α.Ε. (Ξανθοπούλου Ε.): Λοιπόν κάθε χρόνο προβαίνουµε στις 

ίδιες εργασίες, το αντικείµενο είναι το ίδιο και σε µας αποψιλώσεις και κλαδέµα-

τα. Αυτό σε ότι αφορά τις εργασίες σε όλους τους χώρους, είτε είναι χώροι υγι-

εινής είτε είναι διόδια. 

∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Ροδόπης (Κηπουρός Γ.): Καλησπέρα και από µένα. Εγώ εκείνο 

που έχω να επισηµάνω είναι ότι εµείς φέτος δε σταµατήσαµε καθόλου τις εργα-

σίες για αποψιλώσεις και για κλαδέµατα, και ήδη περνάµε δεύτερη ίσως και τρίτη 

φορά λογω των βροχών από πολλά σηµεία. Αλλά πέρα από αυτό εγώ θα ήθελα 

να πω κάτι γενικότερα ότι πρέπει να είναι θέµα παιδείας, πρέπει να ευαισθητο-

ποιηθούν περισσότερο οι πολίτες όσον αφορά την διαχείριση των ιδιοκτησιών 

τους. Παράδειγµα κάθε µέρα έχουµε τηλεφωνήµατα έλα να µου κόψεις το δέν-
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δρο από εδώ, δεν πάει ο δήµος, θα πάτε εσείς, δεν είναι του δήµου, δεν είναι 

δικό σας, είναι το ένα είναι το άλλο. Ότι υπάρχει εντος της ιδιοκτησίας είναι κα-

θαρά από το νόµο υποχρέωση του πολίτη, δεν έχει δουλειά τώρα ούτε ο δήµος 

ούτε ο καθένας από το ∆Ε∆∆ΗΕ η από οποιοδήποτε άλλο φορέα να εκτελεί πα-

ρόµοια έργα να καθαρίζει την αυλή καθενός από τα δένδρα. Νοµίζω ότι το ίδιο 

ισχύει και για τα χόρτα και για την αποκοµιδή των χόρτων. Εκείνο που φαντάζο-

µαι ότι θα πρέπει να γίνει γνωστό στον κόσµο είναι που θα µεταφέρουν αυτά τα 

χόρτα ή απορρίµµατα, θα τα πάνε στους κάδους; γιατί εκεί στη γειτονιά µου 

τρεις-τέσσερις φορές βαλαν φωτιά τους κάδους και κόντεψε να πάρει όλη η γει-

τονιά φωτιά, ενώ παλαιότερα πήραν τα απέναντι οικόπεδα που δεν είναι καθαρι-

σµένα. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό να υπάρξει µία ενηµέρωση που θα τα πετάνε 

αυτά τα απορρίµµατα που καθαρίζουν τις αυλές τους γιατί όλοι βρίσκουν την 

εύκολη λύση στον κάδο.  

∆/ντης ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (∆ερνεκτσής Κ.): Η υπηρεσία µου εµπλέκεται 

στους καθαρισµούς των χόρτων και στα κλαδέµατα. Φέτος υπάρχουν δρόµοι που 

περάσαµε 4 και 5 φορές, και µάλιστα πριν έρθουµε εδώ ήµουν σε ένα δρόµο, 

εβδοµάδα δεν κλείσαµε τα χόρτα ξαναµεγάλωσαν. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η 

περίοδος, αλλά το ευτύχηµα είναι ότι είναι πράσινα χόρτα και δεν διατρέχουµε 

κινδύνους.  

Τσαλικίδης Ν.: Να κλείσουµε τη σηµερινή συνάντηση. Εγώ είµαι ευτυχής που 

σήµερα µπορέσαµε και ανταλλάξαµε απόψεις, και επειδή κλείνω πάντα µε το ση-

µαντικότερο κοµµάτι που είναι αυτό του εθελοντισµού, να εξάρω τις πρωτοβου-

λίες αλλά και την συµµετοχή τους, των εθελοντών Σαµαρειτών. Τους ευχαριστώ 

προσωπικά για κάθε τους συµµετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια και εάν έχει γίνει, 

είτε στα ευχάριστα είτε στα δυσάρεστα. Να πω ότι είναι χρέος µας να βρισκόµα-

στε όσο το δυνατόν συχνότερα και περισσότερο, να εκφράζουµε µε αυτό το βή-

µα που µας δίνεται, µέσω αυτού του πολύ σηµαντικού θεσµικού οργάνου της 

πολιτικής προστασίας, ώστε να αναλύουµε και επί χάρτου αλλά και  πρακτικά και 

θεωρητικά, και βάσει κανονισµών τους προβληµατισµούς µας, τις ανησυχίες µας, 

προκειµένου να λύνονται ζητήµατα από εµάς, λειτουργώντας σαν µια πολύ καλή 

οµάδα. Εγώ έχω τελειώσει, να δώσουµε το λόγο και στους εθελοντές µας και να 

κλείσουµε.  

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Τµήµα Ροδόπης (Ιµανιµίδης Κ.):  Καλησπέρα 

και από µένα. Ιµανιµίδης ο αρχηγός του σώµατος Σαµαρειτών του ελληνικού Ε-

ρυθρού Σταυρού στην Κοµοτηνή. Με χαρά ακούω για τα σχέδια εκκενώσεων, θα 

σας πω όµως ότι εµείς από τη µεριά µας σαν εθελοντές δεν ξέρουµε σε κανένα 

σηµείο που έχει καθορίσει ο δήµος που θα πάει κόσµο τι θα κάνει. Και είναι άτο-

µα που πέραν από τα άτοµα που θα εµπλέξουµε στην Πυροσβεστική, θα µας πε-

ρισσέψει πολύς κόσµος για να βοηθήσουµε στην εκκένωση. Υπενθυµίζω ότι το 

σώµα Σαµαρειτών λειτουργεί σαν υπηρεσία: 24 ώρες το 24ωρο 365 µέρες το 
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χρόνο είναι ανοιχτό. Άσχετο που στα γραφεία δεν θα βρείτε κανέναν. Εµείς έ-

χουµε την ετοιµότητα για να φύγουµε. Θα θέλαµε λοιπόν αν είναι δυνατόν και 

δεν είναι απόρρητα η άκρως απόρρητα, γιατί πολλές φορές τα βλέπω και στη 

δουλειά µου ότι κάποια σχέδια είναι απόρρητα, και δεν έχουµε δικαίωµα πρό-

σβασης, να µπορέσουµε να τα διαβάσουµε και εµείς, για να ξέρουµε τι έχει σχε-

διάσει ο κάθε ∆ήµος. Έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι κατά τη διάρκεια της ε-

πιχείρησης δεν µπορεί να υπάρχει εύκολος και γρήγορος συντονισµός. Θα πάµε 

εµείς στην περιοχή του ∆ήµου, δεν χρειάζεται να µας δώσετε τίποτα ,θα έρθου-

µε να διαβάσουµε και θα φύγουµε. Έχουµε ένα όχηµα που µας το έχει δώσει ο 

δήµος Κοµοτηνής, το οποίο ένα και µοναδικό το φορτώνουµε κάθε φορά ανάλο-

γα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Προκειµένου και εµείς να είµαστε γρηγορό-

τεροι Θα θέλαµε από την πρώτη στιγµή που υπάρχει ένα περιστατικό, όπως είπε 

και ο διοικητής του Λιµενικού Σώµατος, να έχουµε την ενηµέρωση ανεξάρτητα 

από το αν θα εµπλακούµε ή όχι, γιατί κάνουµε εµείς τις πρώτες ενέργειες, οπότε 

µειώνουµε αµέσως το χρόνο αντίδρασης µας. Το πολύ-πολύ να µαζευτούµε στο 

γραφείο και σιγά-σιγά να ξαναγυρίσουµε στο σπίτι µας, δεν έγινε και κάτι. Έ-

χουµε µαζευτεί πολλές φορές ,θα µαζευτούµε άλλη µία. Ένα άλλο πρόβληµα που 

νοµίζω υπάρχει είναι ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς στο επιχειρησιακό κοµµάτι, πέ-

ραν από τα κινητά δεν έχουµε άλλο τρόπο κοινής επικοινωνίας, τουλάχιστον µε 

ασυρµάτους οι επικεφαλής να µπορούµε να µιλάµε. Εγώ στη συχνότητα της Πυ-

ροσβεστικής δεν µπορώ να µπω, στη συχνότητα της αστυνοµίας δεν µπορώ να 

µπω, η πυροσβεστική και Αστυνοµία αντίστοιχα σε µένα που έχω αγορασµένες 

συχνότητες δεν µπορεί να µπει. Πρέπει κάτι να καθορίσουµε να µπορούµε να 

µιλήσουµε γιατί ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικής θυµάται στον Άνω Μύτικα δεν είχα-

µε σήµατα στα κινητά καθόλου, ήταν σχεδόν αδύνατο να επικοινωνήσουµε µε το 

κινητό. Αυτό που αλλάξαµε εµείς στο δικό µας σχεδιασµό είναι ότι πλέον µετά 

τα περιστατικά που είχαµε το περιστατικό που είχαµε στην Αθήνα, που είδαµε 

ότι στο πρωτοβοηθειακό κοµµάτι δεν υπήρχε δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οι 

υπηρεσίες, κάναµε λοιπόν για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη µία αποθήκη 

που µπορεί να περιθάλψει µε υλικά που µπορούν να περιθάλψουν 250 άτοµα. 

Αυτό µεταφράζεται σε 10 άτοµα τη ώρα, ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί το 

νοσοκοµείο ή όχι. Γιατί µπορούµε να φτάσουµε στο ακραίο σενάριο που δυστυ-

χώς να µην λειτουργεί ούτε το νοσοκοµείο από µία πιθανή καταστροφή. Σηµαίνει 

ότι δεν θα υπάρχουν ούτε υλικά στην Κοµοτηνή. Αντιλαµβάνεστε ότι για να έρ-

θουν υλικά θα περάσει κάνα δίωρο τρίωρο, άρα οι πρώτοι των δύο-τριών πρώ-

των ωρών θα καταλήξουν κατά πάσα πιθανότητα νεκροί. Υπάρχει αυτό το υλικό 

εδώ πέρα, είναι προς όφελος όλων πολιτών .Για όσους επιχειρούν φυσικά οι Σα-

µαρείτες έχουνε διαφορετικό εξτρά υλικό που είναι µόνο για όσους επιχειρούν, 

δεν έχει να κάνει µε τους πολίτες. Αυτά από µας, τώρα αν οτιδήποτε χρειαστεί 

είµαστε στην διάθεση σας. (Χουβαρδάς) να πω ότι εµείς επίσηµα έχουµε κατα-

θέσει προτάσεις στην Γενική γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας να κάνει ενέργει-

ες ώστε να υπάρξει µία ενιαία συχνότητα Πολιτικής Προστασίας, χωρίς µέχρι 

στιγµής να έχουµε πάρει µια θετική απάντηση. Αλλά νοµίζω είναι πολύ σηµαντι-
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κό να υπάρχει µία ενιαία συχνότητα πολιτικής προστασίας. Από κει και πέρα εάν 

δεν ευοδωθούν αυτά θα πρέπει µέσω της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών της Περιφε-

ρειακής Ενότητας να κάνουµε αίτηµα και να πάρουµε δωρεάν, νοµίζω το δηµόσιο 

δικαιούται δωρεάν συχνότητα, και να κάνουµε κάτι δικό µας για όλη την περιφε-

ρειακή ενότητα. ∆εν ξέρω αν πρέπει να περιµένουµε ή αν πρέπει να προχωρή-

σουµε µόνοι µας. Πριν κάποιο διάστηµα είχαµε µέσα σε στις δηµόσιες επενδύ-

σεις για αναµεταδότες ένα ποσό 70.000 €, το οποίο πέρασαν τα χρόνια και χά-

θηκε. 

Ιµανιµίδης Κ.: Κοιτάξτε σε πρώτη φάση για συχνότητα εµείς σαν Σαµαρείτες 

µπορούµε να διαθέσουµε µια εκ των τεσσάρων που έχουµε, γιατί κι εγώ πρέπει 

να µιλαω µε τα τµήµατα µου, δεν υπάρχει λόγος να ακούει όλος ο κόσµος, µία 

εκ των τεσσάρων όµως µπορούµε να την διαθέσουµε στην περιοχή µας, σε περί-

πτωση που συµβεί κάτι.  

Χουβαρδάς Κ.: Μπορούµε να το συζητήσουµε γιατί και εµείς έχουµε ασύρµατο. 

Η νοµοθεσία λέει ότι ο τοπικός της πυροσβεστικής εισηγείται στο ∆ήµαρχο, ο 

επικεφαλής τοπικός πυροσβεστικής εισηγείται στον ∆ήµαρχο την εκκένωση εφό-

σον εκτιµηθεί ότι µπορεί να γίνει εκκένωση, εκτιµηθεί από τον ∆ήµαρχο από την 

αστυνοµία και την πυροσβεστική ότι µπορεί να γίνει εκκένωση, η αστυνοµία µαζί 

µε υπαλλήλους του ∆ήµου ενηµερώνει για τους κινδύνους της πυρκαγιάς, και 

γίνεται προληπτική εκκένωση, γιατί η διαδικασία της εκκένωσης είναι προληπτι-

κού χαρακτήρα, είναι µη υποχρεωτικού χαρακτήρα. Όταν µιλάµε δε για οργανω-

µένη αποµάκρυνση συνήθως πρέπει να γίνεται µε πούλµαν, αλλιώς εάν έχει εξα-

σφαλιστεί από την τροχαία η ασφαλής δίοδος µπορεί να την κάνουµε και µόνοι 

και µε ίδια µέσα, αρκεί να έχει εξασφαλιστεί από την τροχαία η ασφαλής αποχώ-

ρηση από έναν δρόµο των κατοίκων µιας περιοχής, αλλά είναι προσφορότερο να 

απαγορευτεί η κυκλοφορία. Για το εάν είναι εφικτή εκκένωση θα µπορούσε να 

γίνει συντονιστικό για να κατατεθούν οι εισηγήσεις των εµπλεκοµένων  

Τσαλικίδης Ν.: Θα γίνει µια επιτροπή συµµετέχοντας οι επιστηµονικοί φορείς 

σωστά µε εκπροσώπους κάθε ∆ήµου της Περιφέρειας της πολιτικής Προστασίας. 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
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