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Επίκαιρη ερώτηση
Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα: Έλλειψη προετοιμασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
Κύριε Υπουργέ,
Ενώ δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος από τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές που αποτέφρωσαν ολόκληρους
νομούς, το περσινό πάθημα δεν έγινε μάθημα. Ο κρατικός μηχανισμός για ακόμα μία φορά πιάστηκε
απροετοίμαστος με την πρώτη καλοκαιρινή πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καούν και πάλι χιλιάδες στρέμματα και
σπίτια.
Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση επιχείρησε να δώσει μια εικόνα εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα,
με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας λέει ότι από αυτή την πυρκαγιά που έκαψε σπίτια μέχρι και στην
πρωτεύουσα της χώρας, φάνηκε η προετοιμασία του επιτελικού κράτους.
Η κατάσταση για το φετινό καλοκαίρι δεν προμηνυόταν καθόλου καλή, καθώς είχε σημειωθεί αρνητικό ρεκόρ με
30 μεγάλες πυρκαγιές στην επικράτεια, ενώ το μόνο που ακούγαμε ήταν παράθεση ιλιγγιωδών ποσών, χωρίς
καμία εξειδίκευση για το πώς αυτά θα διατεθούν. Επιπλέον από τα ποσά αυτά, μόλις στο τέλος Μαΐου, μάθαμε
πως ΘΑ διατεθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση για καθαρισμούς που ΘΑ πραγματοποιηθούν ενώ έχουμε μπει ήδη
στην επικίνδυνη περίοδο. Παράλληλα οι δασοκομάντος που έχουν εξαγγελθεί από πέρσι ούτε έχουν ολοκληρώσει
την εκπαίδευσή τους ούτε έχουν λάβει τον απαραίτητο εξοπλισμό, αποδεικνύοντας πως δεν έχει γίνει τίποτα στο
πλαίσιο της πρόληψης παρά μόνο, και αυτό είναι υπό εξακρίβωση, στο πλαίσιο της καταστολής.
Με αυτά δεδομένα ερωτάται ο Υπουργός:
1.

Τι ακριβώς έπραξε η κυβέρνηση στα πλαίσια της πρόληψης των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι;
Έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί δασών και αν ναι σε ποιο βαθμό και από ποιον;

2.

Ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού της πυροσβεστικής συγκριτικά με την περσινή αποτυχημένη εκ
των γεγονότων χρονιά, πόσοι πυροσβέστες προσλήφθηκαν και αν προσλήφθηκαν είναι έτοιμοι να
αναλάβουν υπηρεσία άμεσα; Πόσοι εποχικοί μονιμοποιήθηκαν; Και τέλος, ποιος είναι ο αριθμός των
διαθέσιμων και λειτουργικών τεχνικών μέσων που διατίθενται για πυρόσβεση και πόσο αυξήθηκαν από
την περσινή χρονιά.
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