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Για την προστασία των δασών
Η µεγάλης έκτασης καταστροφή του εθνικού δρυµού της Πάρνηθας από την
πρόσφατη πυρκαγιά είναι, αναµφίβολα, ένα από τα πλέον οδυνηρά συµβάντα των
τελευταίων ετών για το ελληνικό φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων της Αττικής. Αυτό ισχύει, βέβαια, για όλες τις πρόσφατες µεγάλες
καταστροφικές πυρκαγιές σε δασικές περιοχές στην Ελλάδα. Ωστόσο, η περίπτωση
του δρυµού της Πάρνηθας είναι χαρακτηριστική, καθώς είχε ήδη υπαχθεί σε
καθεστώς αυξηµένης τυπικής προστασίας : ως εθνικός δρυµός από το 1961 και ως
τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους από το 1968, αλλά και ως προστατευόµενος
οικότοπος, λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής αξίας της χλωρίδας και της πανίδας του,
ενταγµένος στο δίκτυο NATURA 2000. Εντούτοις, δεν κατέστη δυνατή η
αποτελεσµατική προστασία του δρυµού από την απειλή της πυρκαγιάς, µε
αποτέλεσµα όχι µόνο την απώλεια του δασικού πλούτου, αλλά και την ευρύτερη
οικολογική υποβάθµιση της Αττικής.
Οι πρόσφατες πυρκαγιές πρέπει να προβληµατίσουν όλους, ιδιώτες και δηµόσιους
φορείς, σχετικά µε την αναγκαιότητα µιας νέας αντιµετώπισης των προβληµάτων της
προστασίας των δασών, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου – βιώσιµης ανάπτυξης
και τη µέριµνα για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει
επισηµάνει την υποχρέωση της Πολιτείας να αντιλαµβάνεται τα δάση ως
οικοσυστήµατα, τα οποία απαιτούν ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες και
ολοκληρωµένη διαχείριση. Αυτό σηµαίνει εγρήγορση των Φορέων ∆ιαχείρισης και
διαρκή συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, µε έµφαση στα προληπτικά
µέτρα προστασίας των δασών, όπως είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και η
διαρκής και έγκαιρη στελέχωση των υπηρεσιών µε προσωπικό φύλαξης των δασών
και δασοπυρόσβεσης.
Στην προκειµένη περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι επιβάλλεται η
άµεση καταγραφή – αποτίµηση της καταστροφής, η λήψη µέτρων αναδάσωσης, αλλά
και η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, ώστε να διαφυλαχθεί αποτελεσµατικά ο
δασικός χαρακτήρας των καµµένων περιοχών. Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη
επισηµάνει σε δηµόσια έγγραφά της προς τις αρµόδιες αρχές ότι οι δασικές υπηρεσίες
και ιδίως τα δασαρχεία, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρουσιάζουν έλλειψη σε
στελέχωση και µηχανοργάνωση που παρεµποδίζει την αποστολή τους για προστασία
των δασικών οικοσυστηµάτων από φαινόµενα καταπατήσεων και αυθαίρετης
δόµησης. Οι προτάσεις του Συνηγόρου του πολίτη στις ετήσιες εκθέσεις του των
τελευταίων ετών εξακολουθούν να είναι, συνεπώς, τραγικά επίκαιρες.

