Θεσσαλονίκη, 21-06-19
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕ∆-ΚΜ: Έκκληση να κηρυχθούν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης οι περιοχές του
περιαστικού δάσους του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης
Οι ευθύνες των αρµοδίων υπηρεσιών θεωρούνται αυτονόητες και θα πρέπει να
αναζητηθούν και να αποδοθούν όπου υπάρχουν
Λ. Κυρίζογλου: «Πρόκειται για αντιµετώπιση διαχείριση φαινοµένου κρίσης µε το
φλοιοφάγο, βλαστοφάγο έντοµο που καταστρέφει το περιαστικό δάσος

Έκκληση να κηρυχθούν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης οι περιοχές του περιαστικού
δάσους του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, που επλήγησαν από το
φλοιοφάγο έντοµο Tomicus piniperda,που σήµερα έχει ήδη νεκρώσει έκταση 3.500
στρεµµάτων δηλ. πάνω από το 1/10 της συνολικής επιφάνειας που καλύπτει, ζήτησαν
οµόφωνα οι δήµαρχοι της Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που
συγκάλεσε σήµερα η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ∆-ΚΜ) µε
αφορµή την εξελισσόµενη καταστροφή στο δάσος της πόλης.
Στη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε µε πρωτοβουλία του ο πρόεδρος της ΠΕ∆-ΚΜ,
∆ήµαρχος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, παρουσία τόσο των νυν
δηµάρχων της Θεσσαλονίκης, όσο και νεοκλεγέντων, οι αιρετοί στα γεωγραφικά όρια των
∆ήµων των οποίων υπάρχουν δασικές εκτάσεις, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για
την εξελισσόµενη καταστροφή, ενώ ζήτησαν να διερευνηθούν άµεσα και να αποδοθούν
ευθύνες.
Ειδικότερα, στη διάρκεια της σύσκεψης οι δήµαρχοι ζήτησαν:
*Να κηρυχθούν οι πληγείσες περιοχές του δάσους του ΠΣΘ σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης
*Την εγκατάσταση και λειτουργία, σε ηµερήσια βάση, τουλάχιστον 100 αλυσοπρίονων σε όλη
την έκταση, η οποία έχει πληγεί από το φλοιοφάγο έντοµο
*Να εκπονηθούν δυο µελέτες, που θα αφορούν
Α) στην αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής, και
Β) στην αναδάσωση, φυτοτεχνική βελτίωση και εµπλουτισµό της περιοχής που υλοτοµείται
αναγκαστικά, ούτως ώστε να φυτευτούν τα κατάλληλα είδη δέντρων
*Να χρηµατοδοτηθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες, ∆ασικές και ∆ηµοτικές, δηλαδή των ∆ήµων στα
όρια των οποίων υπάρχουν αλσύλλια και δηµοτικά δάση για την άµεση εκτέλεση των
αιτούµενων εργασιών (υλοτόµηση των πληγέντων δέντρων και αποµάκρυνση όχι µόνο των
κορµιών αλλά και των µικρότερων κλαδιών και υπολειµµάτων)
*Να υπάρξει άµεση συνεργασία του Τµήµατος ∆ασολογίας του ΑΠΘ για την εκπόνηση
Στρατηγικού Σχεδίου για την προστασία και αναβάθµιση του περιαστικού δάσους, καθώς και
για την προεκτίµηση του κόστους των απαιτούµενων εργασιών ώστε να αντληθούν τα
απαιτούµενα κονδύλια από το Πράσινο Ταµείο.
*Σε κάθε περίπτωση επειδή το φαινόµενο εξελίσσεται σε ένα χρονικό βάθος δυο, τριών ετών,

οι υφιστάµενες ευθύνες των αρµοδίων υπηρεσιών θεωρούνται αυτονόητες και θα πρέπει να
αναζητηθούν και να αποδοθούν όπου υπάρχουν.
Λ. Κυρίζογλου: Πρόκειται για τον τρόπο αντιµετώπισης και διαχείρισης µιας κρίσης
Μιλώντας στη σύσκεψη, ο πρόεδρος της ΠΕ∆-ΚΜ, ∆ήµαρχος Αµπελοκήπων, Λάζαρος
Κυρίζογλου επισήµανε ότι το συγκεκριµένο φαινόµενο δεν εµφανίστηκε ξαφνικά αλλά δεν
δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στην αρχή.
Χαρακτήρισε τις αντιδράσεις των αρµοδίων δυσανάλογα µικρές µπροστά στην έκταση του
φαινοµένου και έκανε λόγο για επέκτασή του και στο νοµό Κιλκίς αλλά και στις περιοχές του
Σταυρού, της Θέρµης, του Ωραιοκάστρου, του Πανοράµατος και του Χορτιάτη και αλλού.
«Πρόκειται για αντιµετώπιση διαχείριση φαινοµένου κρίσης µε το φλοιοφάγο, βλαστοφάγο
έντοµο που καταστρέφει το δάσος του Σειχ Σου. Εµφανίστηκαν κρούσµατα σοβαρά και στο
Ωραιόκαστρο στο Σταυρό στη Θέρµη και το Κιλκίς. Τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα ευθυνών,
διότι δεν εµφανίστηκε ξαφνικά και άρχισε να καταστρέφει το δάσος. Έχει µια διαχρονία το
συγκεκριµένο φαινόµενο. Θεωρώ ότι οι ευθύνες της δασικής υπηρεσίας είναι φανερό ότι
υπάρχουν, όπως υπάρχουν και ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του αρµοδίου υπουργείου»
τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕ∆-ΚΜ.
Υποστήριξε ότι η δασική υπηρεσία είναι από αποδιοργανωµένη ως και ανύπαρκτη και για
αυτό, όπως είπε, απαιτείται πιο εντατική, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσµατική παρέµβαση,
καθώς «δεν είναι δυνατόν µε λίγα ζώα (υποζύγια µεταφοράς των προϊόντων της υλοτοµίας
των πληγέντων δέντρων) και 50.000 ευρώ προϋπολογισµό που διέθεσε ο αρµόδιος αν.
υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάµελλος να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο».
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΠΕ∆-ΚΜ, ∆ήµαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίµος
∆ανιηλίδης, αναφερόµενος στην κατάσταση που επικρατεί στο δάσος, δήλωσε ότι «ακόµα
και σήµερα το πρωί είναι ελάχιστα τα αλυσοπρίονα, όπως και τις προηγούµενες ηµέρες. Η
καταστροφή είναι µεγάλη, είναι τεράστια. ∆εν είναι µόνο τα 3.500 στρέµµατα που έχουν
ξεραθεί, είναι και αυτά που είναι δίπλα από τα ξερά δέντρα και οι οδηγίες του δασαρχείου δεν
τα περιλαµβάνουν. Υπάρχει τροµερός κίνδυνος να προκληθούν πληµµύρες και υπάρχει
λάθος διαδικασία και ολιγωρία και υστέρηση από την πολιτική ηγεσία».
Έκανε λόγο για ολιγωρία των αρµόδιων σε ό,τι αφορά την προσβολή των πεύκων του
περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης από το φλοιοφάγο έντοµο και πρόσθεσε ότι παρά τις
σχετικές επισηµάνσεις του ∆ήµου για το θέµα, πριν από αρκετούς µήνες και τις πιέσεις που
ασκήθηκαν στις αρµόδιες υπηρεσίες για την άµεση αντιµετώπιση του φαινοµένου, δεν υπήρχε
δυστυχώς η σωστή ανταπόκριση ενώ η δασική υπηρεσία απαντούσε ότι δεν διαθέτει επαρκή
κονδύλια.
«∆υστυχώς το κοµµάτι του δάσους που εκατοντάδες άνθρωποι σώσαµε στην πυρκαγιά του
1997 σήµερα καταστρέφεται. Πρέπει άµεσα να µπουν εκατοντάδες αλυσοπρίονα και πρέπει να
κοπούν και τα παρακείµενα δέντρα που έχουν πληγεί. Επίσης απαιτείται να εκπονηθεί σοβαρή
µελέτη για την αναγέννηση του δάσους» υπογράµµισε ο κ. ∆ανιηλίδης.

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία
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