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Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Ο ορεινός  όγκος  του  Ταϋγέτου που φιλοξενεί  τα  χωριά  Αλαγονία,  Αρτεμισία,  Καρβέλι,  Λαδά,
Νέδουσα και Πηγές (περιοχή της Αρχαίας Δενθαλιάτιδος) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
δασικούς βιότοπους της χώρας μας. Δυστυχώς το 2007 το μοναδικού φυσικού κάλλους δάσος με
έλατα και πεύκα καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, η οποία μαινόταν επί 20 ημέρες. 
Η προσπάθεια αναδάσωσης που ακολούθησε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κριθεί επαρκής και
η  φροντίδα του δάσους έκτοτε  είναι  ελλειμματική.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι  πως  στο
σύνολό  τους  οι  κομμένοι  κορμοί  παραμένουν  μέσα  στο  δάσος  και  οι  δασικοί  δρόμοι  είναι
ουσιαστικά ασυντήρητοι εδώ και χρόνια. 

Ευτυχώς το βουνό μας βρήκε τη δύναμη και η φυσική αναδάσωση έχει  προχωρήσει σε τέτοιο
βαθμό που πλέον δημιουργούνται μια σειρά από προβλήματα λόγω της υπερβλάστησης. Η καύσιμη
ύλη έχει συσσωρευτεί σε επικίνδυνο βαθμό αφού το δάσος δεν καθαρίζεται και το δασικό και
αγροτικό οδικό δίκτυο είναι απροσπέλαστο από τους κορμούς που πέφτουν, την αυτοφυή βλάστηση
καθώς και από τις ζημιές που προκαλούν τα όμβρια ύδατα. 

Αντιλαμβάνεστε  κ.  Υπουργέ  πως  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς  η  κατάσταση  θα  είναι  εξαιρετικά
δύσκολη. Το ζήσαμε άλλωστε ως χώρα στις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες
εκτός  από  τις  φλόγες  θα  βρεθούν  αντιμέτωποι  με  απροσπέλαστους  δρόμους,  την  έλλειψη
αντιπυρικών ζωνών και ένα δασικό τοπίο δύσβατο και  αφιλόξενο.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ήταν το περιστατικό πέρυσι στην περιοχή του Καρβελίου όταν κεραυνός έπεσε σε παλιό καμένο
πεύκο και προκλήθηκε πυρκαγιά. Τα πυροσβεστικά καθυστέρησαν  γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός
και  χρειάστηκε  να  διανύσουν  20  επιπλέον  χιλιόμετρα  για  να  προσεγγίσουν  το  συγκεκριμένο
σημείο.  Να σημειωθεί  πως τελικά  κατάφεραν να φτάσουν  μόνο τα  μικρά οχήματα (με  μικρή
χωρητικότητα  σε  νερό)  και  για  μια  απόσταση  300  μέτρων  από  το  δρόμο  έως  το  σημείο  της
πυρκαγιάς οι πυροσβέστες χρειάστηκαν μιάμιση ώρα για να τη διασχίσουν. Οι περισσότεροι δε από



αυτούς υπέστησαν μικροτραυματισμούς στην προσπάθειά τους να υπερκεράσουν εμπόδια από τους
πεσμένους καμένους κορμούς της πυρκαγιάς του 2007. 

Το ζήτημα των δασικών δρόμων στην περιοχή καλείται να αντιμετωπίσει το δασαρχείο Καλαμάτας
με ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ετησίως. 

Την  ίδια  ώρα  οι  περιπολίες  για  την  πυροπροστασία  τόσο  από  το  δασαρχείο  όσο  κι  από  την
πυροσβεστική είναι ελάχιστες λόγω έλλειψης προσωπικού. Και ο τελευταίος κάτοικος των χωριών
είναι πλέον πεπεισμένος ότι είναι ζήτημα χρόνου να ξανακαεί το δάσος μας χωρίς να μπορούμε να
αντιδράσουμε. Και μια ακόμα φωτιά θα σημάνει και το οριστικό τέλος του δάσους, αφού δύσκολα
μετά θα μπορέσει να ακολουθήσει φυσική αναδάσωση. 

Και αυτά είναι λίγα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. 

Από το 2003 τα πλατάνια της Μεσσηνίας έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού
έλκους. Δυστυχώς η προσβολή έχει επεκταθεί και στην περιοχή μας το σύνολο των πλατάνων από
το ρέμα της Νέδουσας και κατά μήκος της κοίτης του Νέδοντα να έχουν προσβληθεί. Οι τρόποι
αντιμετώπισης ελάχιστοι και πολύ απαιτητικοί. Είναι αδύνατο το Δασαρχείο Καλαμάτας με τα μέσα
και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει να περιορίσει, έστω τη μετάδοση της αρρώστιας. Το τέλος
των πλατανιών σημαίνει και το τέλος του πιο εμβληματικού τοπίου στην περιοχή το οποίο είναι η
κοίτη του Νέδοντα. 

Ένα  επίσης  σημαντικό  ζήτημα  για  την  περιοχή  είναι  η  υπέρμετρη  αύξηση  του  πληθυσμού
αγριόχοιρων  στην  περιοχή  μας.  Εκτός  από  τις  καταστροφές  στο  δάσος,  τα  αγριογούρουνα
καταστρέφουν και τις λιγοστές εκτάσεις που καλλιεργούνται ακόμα στην περιοχή. Το κόστος για τις
περιφράξεις  είναι  αδύνατο  να  αντιμετωπιστεί  από  τους  μικροπαραγωγούς  της  περιοχής  με
αποτέλεσμα οι καλλιέργειες να εγκαταλείπονται χρόνο με το χρόνο. 

Κύριε Υπουργέ

Τα παραπάνω ζητήματα όπως και πολλά άλλα προβλήματα στην περιοχή έχουν δημιουργήσει τα
τελευταία χρόνια συνθήκες εγκατάλειψης του δάσους με κίνδυνο αυτό να καταστραφεί μία ακόμα
φορά  και  ίσως  οριστικά.  Είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  να  αντιμετωπιστούν  τα  ζητήματα  που
μαστίζουν  την  περιοχή  άμεσα  και  αποτελεσματικά.  Άλλωστε  η  φροντίδα  και  η  ανάδειξη  του
φυσικού μας πλούτου εκτός από χρέος μας στις επόμενες γενιές είναι και η καλύτερη επένδυση για
τη τουριστική και γενικότερα οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. 

Στις καταστροφές των αγριόχοιρων προστίθενται και αυτές από την αποίμενη κτηνοτροφία των
βοοειδών η οποία μαστίζει την περιοχή. 

Απαιτούνται λοιπόν άμεσα οι εξής ενέργειες του υπουργείου σας:

1. Στελέχωση του Δασαρχείου Καλαμάτας ώστε να ανταποκριθεί επαρκώς στα σημαντικά του
καθήκοντα μεταξύ των οποίων είναι και η δασοπροστασία.

2. Επαρκή χρηματοδότηση για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής και για
τον καθαρισμό του δάσους. Είναι επίσης σημαντικό τα κονδύλια αυτά να είναι διαθέσιμα
έγκαιρα  στο  Δασαρχείο  Καλαμάτας,  ώστε  η  παρεμβάσεις  να  ολοκληρώνονται  πριν  την
αντιπυρική περίοδο. 

3. Σχεδιασμός  και  χρηματοδότηση  από  το  Τομεακό  Πρόγραμμα  του  Υπουργείου
ολοκληρωμένης δράσης στη συγκεκριμένη δασική περιοχή του Ταϋγέτου στη λογική της
ΟΧΕ Ταϋγέτου. Η όποια επένδυση ιδιωτική ή δημόσια στην περιοχή είναι αδύνατο να έχει



προοπτική αν δεν εξασφαλιστεί η επιβίωση του δάσους. 
4. Εγκατάσταση  σύγχρονου  συστήματος  επιτήρησης  σε  συνεργασία  με  εξειδικευμένα

Πανεπιστημιακά  Τμήματα  της  χώρας,  όπως  το  Τμήμα  Γεωγραφίας  του  Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

5. Δραστικά μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων.


