
 
 

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 Διαχείρισης και 
διαρκή συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με έμφαση στα προληπτικά 
μέτρα προστασίας των δασών, όπως είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών (βλ. 
επιστολή Γ. Καμίνη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης) 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 (βλ. ετήσιες εκθέσεις έτους 2005 σ. 116-117, 119 επ., 216 και έτους 
2006 σ. 215) εξακολουθούν να είναι, συνεπώς, τραγικά επίκαιρες.  
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