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Δελτίο Τύπου
Ευρεία σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο υπό τον Υ.ΕΘ.Α.,
Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, και τον Υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά

Αθήνα, 07 Μαΐου 2020
Η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου και η εξασφάλιση του απαιτούμενου
συντονισμού μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των
ενόπλων δυνάμεων αποτέλεσαν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, στις εγκαταστάσεις του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον Υ.ΕΘ.Α., Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης και στη βάση του απολογισμού της αντιπυρικής
περιόδου 2019, εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων
για την αντιπυρική περίοδο 2020, καθώς και η διαθεσιμότητα των εναέριων μέσων.
Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα σχετικά με τον γενικό σχεδιασμό δασοπροστασίας επιτήρησης μέσω επίγειων και εναέριων μέσων, ενώ εξετάστηκε λεπτομερειακά η
διάθεση, ανάπτυξη και διάταξη επιτηρητικών και εναερίων μέσων δασοπροστασίας.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά την πολιτική ηγεσία και όλα τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων για την άψογη συνεργασία, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη η μέχρι σήμερα
συνεργασία μας και δεν αφορά μονάχα στα ζητήματα της αντιπυρικής. Αφορά στην
τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και βρίσκονται ανά πασά
στιγμή, με πολλή σεμνότητα σε κάθε περιοχή της χώρας». Ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα
τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού και
συμπλήρωσε: «Θεωρώ ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και νομίζω
αυτό το καλοκαίρι, είναι ένα καλοκαίρι που μπορούμε από κοινού να αποδείξουμε
ότι οργανωμένα -με τη σοβαρότητα και το σχέδιο που επιβάλλεται- μπορούμε να
φέρουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Άλλωστε αυτό που από κοινού υπηρετούμε
κάτω από την ομπρέλα της αντιπυρικής περιόδου, δεν είναι τίποτα περισσότερο
από τρία Άρθρα του Συντάγματός που αφορούν στην ανθρώπινη ζωή, στην
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ανθρώπινη περιουσία και στο φυσικό περιβάλλον. Νομίζω πως ποτέ μια αποστολή
δεν μπορεί να έχει εν καιρώ ειρήνης περισσότερα στοιχήματα να κερδίσει».
Από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήρε τις προσπάθειες που
καταβάλλει σε κάθε αντιπυρική περίοδο το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων
Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τόνισε τη σημασία του διαρκούς
συντονισμού με την Γ.Γ.Π.Π. Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Η δική μας αποστολή είναι να
εξασφαλίσουμε τις συνθήκες, ώστε τα περισσότερα, κατά το δυνατόν,
πυροσβεστικά μέσα -και ιδίως τα αεροσκάφη της αεροπυρόσβεσης- να είναι
λειτουργικά και αποτελεσματικά [...] Σε κάθε περίπτωση, στην έναρξη της
αντιπυρικής θα έχουμε ικανό αριθμό μέσων».
Ο Αρχηγός Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μεταξύ άλλων
σημείωσε: «Αυτό το οποίο θα κάνουμε σήμερα, θα είναι το επιστέγασμα μιας
προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες προκειμένου να
προετοιμαστούμε για την αντιπυρική περίοδο όπως κάθε χρόνο».
Τέλος, ο Αρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης συνεχάρη τις
Ένοπλες Δυνάμεις για την συμβολή τους κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους πιλότους των Canadair και εξέφρασε την
βεβαιότητα ότι η καλή συνεργασία θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και για
την φετινή αντιπυρική περίοδο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης Αντώνιος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Παπαγεωργίου, οι Αρχηγοί Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης, Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχος
Στυλιανός Πετράκης Π.Ν., ο Υπαρχηγός του Π.Σ., Αντιστράτηγος Ιάκωβος
Κλεφτοσπύρος, ο Προϊστάμενος Α΄ Κλάδου Επιχειρήσεων Π.Σ. Υποστράτηγος
Γεώργιος Πουρναράς, ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ) Π.Σ. Υποστράτηγος Σπυρίδων
Πέτρου και άλλοι αρμόδιοι.
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