
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Κάθε τραγικό γεγονός, όπως έχει διαπιστωθεί στην ανθρώπινη ιστορία, αποτελεί και 
ευκαιρία επαναπροσδιορισμού του ρόλου των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται με 
αυτό. Προφανώς μας ενδιαφέρει για το πως οι υπόλοιποι φορείς θα πράξουν, στις 
περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, αλλά πρωτίστως ως δασολόγοι μας ενδιαφέρει για το 
τι θα πράξει η Δασική Υπηρεσία στο σύνολό της.  

Εν προκειμένω, δεν πρόκειται για μια ενιαία υπηρεσία αλλά για τρεις, την Κεντρική Γενική 
Διεύθυνση Δασών που ανήκει στο ΥΠΕΝ, τα Δασαρχεία που ανήκουν στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση και στην Δασική Έρευνα, που ανήκει στο ΥΠΑΑΤ. Για να μην αναφέρουμε εδώ για 
τις Διευθύνσεις Αναδασώσεων (όπου υπάρχουν), που ανήκουν με τη σειρά της στην 
Αποκεντρωμένη αλλά ως αυτοτελείς φορείς. Ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας, όπως 
προκύπτει και από το  θεσμικό πλαίσιο της χώρας, είναι η προστασία και η διαχείριση των 
χερσαίων δασικών οικοσυστημάτων, δημοσίων και μη. Δυστυχώς τα τελευταία 40 και πλέον 
έτη, η άλλοτε ακμαία Δασική Υπηρεσία, βρίσκεται σε μια πρωτοφανή υποχώρηση και σε 
ένα μαρασμό από άποψη κονδυλίων και προσωπικού. Αν και θεσμικά ο ρόλος της δεν έχει 
αποκαθηλωθεί, η εμπλοκή της σε πράξεις χαρακτηρισμού, έχει αφαιρέσει κάθε ικμάδα 
επιστημονικής και πρακτικής ενασχόλησης με τη διαχείριση των περιοχών που έχει στην 
ευθύνη της, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Είναι ευκαιρία λοιπόν να απεκδυθεί τον 
γραφειοκρατικό της ρόλο και να ασχοληθεί, σοβαρά πλέον, με το θεσμικό της ρόλο που 
αναφέρθηκε παραπάνω.   

Το πρόβλημα βέβαια γίνεται οξύτερο, εφόσον οι συνάδελφοι δασολόγοι που είχαν 
εμπειρία στη διαχείριση, έχουν αφυπηρετήσει και οι νεότεροι που τη στελεχώνουν δεν 
έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι αυτά που διδάσκονται στα πανεπιστήμια, μπορούν 
να τύχουν εφαρμογής. Η διαχείριση των οικονομικού ενδιαφέροντος δασών που είναι 
σημαντική, έχει περιέλθει δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα. Εκείνο που προέχει πλέον είναι η 
προστασία των δασών και δη των δασών των χαμηλών υψομέτρων, που και πάλι δυστυχώς 
ήταν εκτός διαχείρισης. Πράγματι αυτός ο τύπος δασών δεν αφήνει περιθώρια 
οικονομικότητας, εφόσον δεν παράγει προϊόντα δυναμικού οικονομικού ενδιαφέροντος, ή 
δεν έχουν αναπτυχθεί καινοτομίες αξιοποίησής τους. Η φύση όμως δεν παύει να παράγει 
βιομάζα, οι ποσότητες της οποίας  συνήθως σωρεύονται ως νεκρή οργανική ύλη, που στην 
ουσία αποτελεί και το υλικό καύσης και επέκτασης των πυρκαγιών. 

Τα υφιστάμενα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν έντονη τη σφραγίδα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και δεν τους δόθηκε επαρκής χρόνος να μετεξελιχθούν σε τελικές 
φυτοκοινωνίες της λεγόμενης οικολογικής κλίμακας, για χιλιετίες. Ο άνθρωπος εξακολουθεί 
να ασκεί καθημερινές και δυναμικές πιέσεις που εντείνονται στις μέρες μας και συνεχίζουν 
να αναστέλλουν τη φυσική τους εξέλιξη. Όταν αυτή η διαδοχική πορεία δεν τερματίζει σε 
μια κατάσταση οικολογικής ισορροπίας, οδηγούνται σε παρακλιμακικά οικοσυστήματα ή 
και σε άλλα προκλιμακικά στάδια. Στην ουσία οι συνεχείς και δυναμικότερες πιέσεις 
αυξάνουν συνεχώς το βαθμό εντροπίας αυτών των οικοσυστημάτων. Ο κύκλος των 
θρεπτικών στοιχείων δεν ολοκληρώνεται, ώστε ότι παράγεται να καταναλώνεται από το 
σύνολο των οργανισμών που διαβιούν εντός τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
υπερσυσσώρευση νεκρής οργανικής ύλης. Η αποικοδόμηση είναι εξαιρετικά αργή λόγω του 
ξηροθερμικού χαρακτήρα του κλίματος, που εντείνεται μάλιστα σε μη δασογενή 
περιβάλλοντα. Στο παρελθόν η εύθραυστη ισορροπία αυτών των δευτερογενών 
οικοσυστημάτων διατηρούνταν με δραστηριότητες ξύλευσης, ανθράκευσης, κλαδονομής, 



ρητινοσυλλογής, μελισσοκομίας και εκχέρσωσης για δημιουργία αγρών και δενδροκομικών 
καλλιεργειών. Συνεπίκουρη δραστηριότητα όλων των προηγούμενων με έντονη και συνεχή 
χρονική διάρκεια και πίεση, είναι η βοσκή στο σύνολο των καταρρευσάντων αρχικών 
οικοσυστημάτων. Επιπλέον, η φωτιά ήταν το κυρίαρχο μέσον του ανθρώπου να ελέγξει 
κάθε προσπάθεια της φυσικής διαδικασίας για επανασύσταση του αρχικού δάσους, όταν 
όλες οι άλλες δραστηριότητες δεν ήταν ικανές να διατηρήσουν τη νέα δυναμική ισορροπία. 

Οι ως άνω δραστηριότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό εκλείψει ή υποχωρήσει. Νέες 
δραστηριότητες έχουν προκύψει με τη δημιουργία νέων και επέκταση παλαιότερων 
οικισμών, δικτύων δρόμων, μεταφοράς ενέργειας και άλλων παράπλευρων 
δραστηριοτήτων κατά μήκος των αξόνων, όπου ο κατακερματισμός των δασικών 
σχηματισμών γίνεται μονιμότερος και εξαιρετικά άναρχος και ευκαιριακός. Κάθε 
προσπάθεια οργάνωσης (ομοιόστασης με όρους οικολογικούς) μετά την παγίωση μιας 
χαώδους κατάστασης, κάνει την ανατροπή της εξαιρετικά δύσκολη και μάλλον μάταιη.  

Πρακτικά και όπως διαφαίνεται στο προσεχές και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, η φυσική 
εξέλιξη δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί. Η διαχείριση λοιπόν της παραγόμενης βιομάζας, 
ζώσας και μη, είναι το μοναδικό ζητούμενο εκ μέρους της Δασικής Υπηρεσίας, ώστε να 
μειωθεί ο κίνδυνος των πυρκαγιών. και να θωρακισθούν οι δασικές και οι γειτονικές 
αστικές περιοχές και να οδηγηθούν τα δασικά οικοσυστήματα στο τελικό στάδιο της 
οικολογικής κλίμακας.  

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο χρόνος, ένα αγχωτικό ανθρώπινο μέτρο, για το οποίο η φύση 
προκλητικά αδιαφορεί. Τα επεισόδια των μεγάλων πυρκαγιών γίνονται συχνότερα, 
ανεξάρτητα από τις αιτίες που τα προκαλούν και αναδεικνύουν ότι η μοναδική λύση για την 
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων είναι η διαχείρισή τους με μέτρα τέτοια, που η 
δομή και η σύνθεσή τους να τους εξασφαλίζει γραμμές άμυνας και ανάσχεσης των 
πυρκαγιών και περιορισμού των καταστροφικών επιπτώσεων. 

Προφανώς, εδώ εμπλέκονται και ζητήματα ιδιοκτησιών, καταπατήσεων κ.λπ., που η 
πολυπλοκότητά τους ακυρώνει τα προγράμματα διαχείρισης, όπως συνέβη έως τώρα. 
Δικαίως το Σύνταγμα του 1975 και η Δασική νομοθεσία που ακολούθησε κατ’ επιταγή του, 
προέβλεπε ότι παράλληλα με τη διαχείριση θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το χωροταξικό 
ζήτημα και το Δασικό Κτηματολόγιο. Η ολοκλήρωση των Δασικών Χαρτών, που είναι στη 
σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκεί, θα μπορούσε να αποδεσμεύσει δυνάμεις για τη 
διαχείριση. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει άλλη οδός 
σωτηρίας, εφόσον αποδείχθηκε ότι στα τελευταία σαράντα και πλέον έτη, όλες οι 
ακυρώσεις και αναβολές της συνταγματικής επιταγής, μας οδηγούν στις τραγικές συνέπειες 
των πυρκαγιών. Το πρόβλημα όμως του Δασικού Κτηματολογίου, δεν αφορά πρωτίστως τη 
Δασική Υπηρεσία και το έργο της. Η ίδια πρέπει να απεμπλακεί από αυτό. Η περιφρούρηση 
της Δημόσιας Περιουσίας θα πρέπει να είναι έργο του Υπουργείου Οικονομικών και του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος φυσικά. Αν επιλυθεί αυτό το ζήτημα που αποτελεί 
προϋπόθεση, η επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης είναι θέμα χρόνου και πιστώσεων.  
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