
Από τα τέλη της δεκαετίας του '70 οι δασικές πυρκαγιές άρ-
χισαν να γίνονται ένα σημαντικό πρόβλημα στη συνείδηση 
των Ελλήνων. Ένα πρόβλημα για το οποίο συνήθισαν να 
ακούν κάθε καλοκαίρι. Μέσα στις δεκαετίες του '80 και '90 
το πρόβλημα χειροτέρεψε. Οι Έλληνες δεν ακούν πια μόνο 
γι’ αυτό αλλά συχνά το βλέπουν και το βιώνουν, είτε κατά 
τη διάρκεια των διακοπών τους σε νησιά και βουνά της 
χώρας, είτε κοντά στις εξοχικές κατοικίες τους, είτε ακόμα 
και δίπλα στην ίδια τους την πόλη (π.χ. Πεντέλη 1995, 1998, 
2000, Δάσος-Πάρκο Θεσσαλονίκης 1997, Υμηττός 1996, 
1998, 2005, Πάρνηθα 2007). Η κοινή γνώμη όλο και πιο 
εμφανώς άρχισε να ενδιαφέρεται σοβαρά και να ανησυχεί. 
Αυτό αποτυπώθηκε κατά τη δεκαετία του ’90 στο χώρο και 
το χρόνο που αφιέρωσαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
στο πρόβλημα των πυρκαγιών με μορφή ρεπορτάζ και άρ-
θρων σε εφημερίδες καθώς και φορτισμένων συζητήσεων 
στην τηλεόραση.

Το 1998, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει την 
ευθύνη της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία 
στο Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ). Η μεταφορά έγινε χωρίς 
επιστημονική μελέτη για τη σκοπιμότητά της και τις δυ-
σκολίες της, εσπευσμένα και χωρίς επαρκή προετοιμασία. 
Ακολούθησαν δύο καταστροφικές χρονιές (1998 και 2000) 
που ανέδειξαν την έλλειψη ετοιμότητας του ΠΣ για τα νέα 
του καθήκοντα. Η κυβέρνηση παρέμεινε σταθερή στην 
επιλογή της και ενίσχυσε αμέσως το ΠΣ με προσωπικό, 
μέσα και εξοπλισμό. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση των 
εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης, τόσο των εθνικών όσο 
και των ιδιωτικών, που μισθώνονται κάθε καλοκαίρι. Η 
ενίσχυση αυτή συνεχίστηκε με την προετοιμασία για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Παράλληλα 
το ΠΣ καθώς αποκτούσε εμπειρία προχώρησε σε πολλές 
κινήσεις αναδιοργάνωσης ώστε να αντιμετωπίσει καλύ-
τερα τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης παράλληλα με το 
υπόλοιπο έργο του. 

Από το 2001 έως το 2004 οι καταστροφές από δασικές πυρ-
καγιές μειώθηκαν εντυπωσιακά. Πολλοί έσπευσαν να θεω-
ρήσουν ότι το πρόβλημα είχε λυθεί παρά τις επισημάνσεις 
ειδικών ότι κατά τις συγκεκριμένες χρονιές οι συνθήκες 
ήταν ευνοϊκές καθώς υπήρξαν μία ή περισσότερες αξι-

όλογες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του θέρους που 
διέκοψαν τη συνήθη καλοκαιρινή ξηρασία.

Το 2005 σειρά από σημαντικές πυρκαγιές, με χαρακτη-
ριστικότερες εκείνες στις Σπέτσες (23-7-2005) και στην 
περιοχή της Ραφήνας Αττικής (28-7-2005), κατέδειξαν ότι 
το πρόβλημα δεν μπορούσε να θεωρηθεί λυμένο. 

Το 2006 η έλλειψη βροχοπτώσεων από τις αρχές Ιουλίου 
ως τα τέλη Αυγούστου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία δύσκολων συνθηκών. Οι καταστροφικές πυρκαγιές 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής (21-8-2006) και στη Μάνη 
(21-8-2006) που ακολούθησαν άρχισαν να δημιουργούν 
αμφιβολίες και σοβαρά ερωτηματικά για τη δυνατότητα 
του ΠΣ να διαχειριστεί μεγάλες πυρκαγιές υπό δύσκολες 
συνθήκες ιδίως όταν δεν υπάρχει ισχυρότατη υποστήριξη 
εναέριων μέσων.

Οι μεγάλες πυρκαγιές της Πάρνηθας και του Πηλίου 
(27 έως 29-6-2007) και ο θάνατος τριών εποχικών δασοπυ-
ροσβεστών στο Δοξαρό του νομού Ρεθύμνου στην Κρήτη 
καθώς και η εντυπωσιακή πυρκαγιά στους πρόποδες του 
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Υμηττού (16-7-2007) ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2007 με 
αρνητικούς οιωνούς. Η υποψία έγινε πλέον βεβαιότητα ότι 
το πρόβλημα των πυρκαγιών συνεχίζει να υπάρχει και ότι 
τα τεράστια κονδύλια που πλέον ξοδεύει η χώρα μας κάθε 
χρόνο δεν αποτελούν εγγύηση για λύση με το υπάρχον 
σύστημα οργάνωσης.

Το συμπέρασμα αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για εκείνους 
που γνωρίζουν τις πυρκαγιές σε βάθος. Από το 1998 μέχρι 
σήμερα υπήρξαν πολλές φωνές, πολλές προειδοποιήσεις 
αλλά δεν εισακούσθηκαν. Συχνά όλα παραπέμπονταν στη 
«διαμάχη δασικών υπαλλήλων και πυροσβεστών» που προ-
κλήθηκε το 1998 από την ίδια τη μεταφορά της ευθύνης της 
δασοπυρόσβεσης και τον τρόπο με τον οποίο έγινε.

Ο γράφων, είχε καταθέσει ψύχραιμα την άποψή του σε άρ-
θρο με τον τίτλο «Δασικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα: Παρελ-
θόν, Παρόν και Μέλλον» που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο 
του 1998 σε ειδικό τεύχος του περιοδικού «Επίκεντρα», 
αφιερωμένο, μετά το καταστροφικό κείνο καλοκαίρι, στις 
δασικές πυρκαγιές. Στο άρθρο αυτό, που είναι διαθέσιμο 

στο Διαδίκτυο (www.fria.gr) υπάρχει μία πρόβλεψη για το 
μέλλον που αξίζει να παρατεθεί αυτούσια:

«Το μέλλον

Το τι θα γίνει στο μέλλον σχετικά με το πρόβλημα των δασι-
κών πυρκαγιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 
κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την πιθανή έκβαση 
των προσπαθειών ανασύνταξης που ήδη έχουν ξεκινήσει 
μετά τη φετινή καταστροφή. Δύο πιθανά σενάρια, το ένα 
αισιόδοξο και το άλλο απαισιόδοξο, που κατά την άποψή 
του γράφοντος εκφράζουν δύο πολύ πιθανές εξελίξεις για 
την επόμενη δεκαετία, παρουσιάζονται παρακάτω. Φυσι-
κά, ενδιάμεσες λύσεις δεν πρέπει να αποκλείονται. 

Η απαισιόδοξη εκδοχή

Η πολιτική ηγεσία και το ΠΣ αρνούνται να κατανοήσουν τα • 
σφάλματα που έγιναν κατά το 1998. Επιμένουν στην άποψη 
που έχει κατά καιρούς διατυπωθεί ότι έγινε το καλύτερο 
δυνατό για την αντιμετώπιση μιας λαίλαπας πυρκαγιών 
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που οφειλόταν “σε οργανωμένο σχέδιο εμπρηστών σε όλη 
τη χώρα”. Η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης παραμένει στο 
ΠΣ και δίνεται στους δασικούς υπαλλήλους ένας μικρός 
ρόλος υποστήριξης.

Το ΠΣ επιμένει ότι γνωρίζει τα πάντα για τις δασικές πυρ-• 
καγιές και προσπαθεί χωρίς εξωτερική ειδική επιστημονι-
κή βοήθεια αλλά μόνο με το επιστημονικό προσωπικό που 
διαθέτει να κάνει νέους αποτελεσματικότερους σχεδια-
σμούς και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του. Ακολουθείται 
η τακτική του “δοκιμάζω και μαθαίνω”.

Ξεκινάει μια προσπάθεια απόκτησης νέων δασοπυρο-• 
σβεστικών μέσων και αύξησης του μόνιμου προσωπικού 
του ΠΣ. Το ετήσιο κόστος της δασοπυρόσβεσης περίπου 
διπλασιάζεται.

Η ετησίως καμένη έκταση μειώνεται σταδιακά για τα επό-• 
μενα 3-4 έτη, αρχικά στο επίπεδο των 500.000-800.000 
στρεμμάτων και μετά την πενταετία κυμαίνεται σε επίπεδα 
των 250.000-500.000 στρεμμάτων ανάλογα με τη δυσκολία 
των καιρικών συνθηκών.

Η Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλο-• 
ντος διαλύεται, όπως ήδη επικρατεί η σκέψη στην πολιτι-
κή ηγεσία. Χωρίς σοβαρό κεντρικό σχεδιασμό, βελτίωση 

γνώσεων και κεντρική πίεση προς την πολιτική ηγεσία 
τα κονδύλια που διατίθενται τόσο για τη διαχείριση των 
δασών γενικά όσο και για την πρόληψη των πυρκαγιών ει-
δικότερα είναι πενιχρά. Τα δάση παραμένουν ουσιαστικά 
εκτός διαχείρισης και αυξάνεται η συσσώρευση νεκρής 
βιομάζας αυξάνοντας και το δυναμικό καταστροφής.

Μετά την παρέλευση δεκαετίας η νέα αυτή αύξηση του • 
κινδύνου οδηγεί σε κάθε χρονιά με αντίξοες καιρικές συν-
θήκες σε νέες μεγάλες καταστροφές. Οι πολίτες και οι πολι-
τικοί αναρωτούνται “γιατί” με δεδομένο ότι τα μέσα έχουν 
αυξηθεί και οι διατιθέμενες πιστώσεις είναι υψηλότατες.

Τότε αρχίζει νέος κύκλος ερωτημάτων, αμφιβολιών και • 
προσπαθειών αναδιοργάνωσης.

Η αισιόδοξη εκδοχή 

Η πολιτική ηγεσία και το ΠΣ, όντας καλοπροαίρετοι, ανα-• 
γνωρίζουν ότι έγιναν σφάλματα από λάθος εκτιμήσεις. 
Αναλύουν με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων τα σφάλμα-
τα αυτά και αναζητούν λύσεις που να αξιοποιούν το σύνολο 
των δυνάμεων της χώρας.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων (Δασικής • 
Υπηρεσίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, Πολιτικής Προστασίας, Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) και 
ειδικών επιστημόνων εκπονείται ένας σχεδιασμός αντιμε-
τώπισης των περιστατικών πυρκαγιάς που κατανέμει ορθο-
λογικά ρόλους και πραγματικά αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις 
και ειδικότητες στο μέγιστο δυνατό. Η μορφή συνεργασίας 
εξετάζεται διεξοδικά με ανάλυση διαφόρων παραδειγμάτων 
από άλλες χώρες και της δυνατότητας εφαρμογής τους στη 
χώρα μας. Έμφαση δίνεται στην οικονομικότητα των λύσε-
ων. Όλες οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης αποκτούν ρόλο στην 
αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών.

Καθορίζονται οι ρόλοι, τα πρόσωπα και γίνονται οι απα-• 
ραίτητες εκπαιδεύσεις για την καλή συνεργασία στο επίπε-
δο του προληπτικού και προκατασταλτικού σχεδιασμού. 

Με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων εκπονείται ένας βελ-• 
τιωμένος τακτικός σχεδιασμός κινητοποίησης (διασπορά 
μέσων, οργάνωση δυνάμεων, τρόπος αποστολής κ.λπ.). 

Με τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων εξετάζονται και • 
υιοθετούνται νέες λύσεις και τεχνολογίες με βασικό κριτή-
ριο τον υψηλό λόγο οφέλους/κόστους. Εδώ περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια νέων δασοπυροσβεστικών μέσων, που 
αποκτώνται όμως με μέτρο. Παράλληλα, γίνεται μεγάλη 
προσπάθεια για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
των υπαρχόντων μέσων.

Το κόστος της δασοπυρόσβεσης αυξάνεται κατά περίπου 30-• 
40% σε σχέση με αυτό της περιόδου 1995-1997. Τα επιπλέον 
αυτά κονδύλια επιτρέπουν μεταξύ άλλων την καλύτερη στε-
λέχωση υπηρεσιών και την απόκτηση νέων τεχνολογιών.

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της έρευνας των δασικών • 
πυρκαγιών στη χώρα αλλά και της αξιοποίησης των απο-
τελεσμάτων της.
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Η ετησίως καμένη έκταση κατά τα 2-3 πρώτα έτη κυμαίνε-• 
ται σε επίπεδα των 250.000-400.000 στρεμμάτων ανάλογα 
με τη δυσκολία των καιρικών συνθηκών.

Η Δασική Υπηρεσία ενισχύεται με επιστημονικό και τεχνι-• 
κό προσωπικό και αυξημένες πιστώσεις. Αναδιοργανώνε-
ται με ισχυρό κεντρικό κορμό (επιτελικό) και περιφερει-
ακή δομή και ανασχεδιάζει εκ βάθρων τη διαχείριση των 
δασών με σύγχρονους προσανατολισμούς, με έμφαση στα 
μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα. Δίνεται προτεραιό-
τητα στην εφαρμογή ορθής δασικής πολιτικής. Ιδιαίτερα, 

δίνεται έμφαση στη συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας 
με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για τον 
εξορθολογισμό της κτηνοτροφίας στα δάση και τις δασι-
κές εκτάσεις. Για το σκοπό αυτό, με τη βοήθεια ειδικών 
επιστημόνων, εισάγεται η χρήση του προδιαγεγραμμένου 
πυρός στη διαχείριση βοσκοτόπων.

2-3 έτη μετά την εφαρμογή των παραπάνω η ετησίως και-• 
γόμενη έκταση κυμαίνεται στο ελάχιστο δυνατό για μια 
χώρα σαν τη δική μας (100.000 -250.000 στρέμματα). 

Μετά δέκα έτη το βασικότερο πρόβλημα, λόγω της μείωσης • 
των καταστροφών, είναι να μην ξεχαστεί η σοβαρότητα 
που απαιτείται. Κλασική εξέλιξη, σύμφωνα με τη διεθνή 
εμπειρία, είναι η σταδιακή μείωση των πιστώσεων και η 
χαλάρωση του μηχανισμού μέχρι να υπάρξουν και πάλι 
νέες αρνητικές εμπειρίες. Μέσο για την αποφυγή τέτοιας 
προοπτικής είναι η τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώ-
πων στις κρίσιμες θέσεις».

Δέκα χρόνια αργότερα
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η εκδοχή που ακολου-
θήθηκε είναι αυτή που χαρακτηρίστηκε ως απαισιόδοξη. 
Η έμφαση δόθηκε στην καταστολή, η Γενική Γραμματεία 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος καταργήθηκε, η Δασι-
κή Υπηρεσία διασπάστηκε, υποβαθμίστηκε και υποχρημα-
τοδοτείται ενώ το ΠΣ απορροφά τη μερίδα του λέοντος από 
τις πιστώσεις που κατανέμονται για τις δασικές πυρκαγιές. 
Το κόστος της δασοπυρόσβεσης υπερδιπλασιάστηκε, το 
δόγμα της μαζικής αεροπυρόσβεσης που εφάρμοσε το ΠΣ 
απέδειξε τα όριά του, και οι πολίτες αισθάνονται απροστά-
τευτοι ακόμη και μέσα στην Αθήνα που έχασε το δάσος της 
Πάρνηθας, τον τελευταίο πνεύμονα πρασίνου της, από μία 
πυρκαγιά που ξεκίνησε 15 χιλιόμετρα μακριά.

Όπως προβλέφθηκε, όχι ως προφητεία αλλά με βάση την 
επιστημονική γνώση, η δεκαετία παρήλθε και ο κίνδυ-
νος και οι καταστροφές είναι και πάλι εδώ. Οι πολίτες 
και οι πολιτικοί αναρωτούνται “γιατί” με δεδομένο ότι τα 
μέσα έχουν αυξηθεί και οι διατιθέμενες πιστώσεις είναι 
υψηλότατες. Ο νέος κύκλος ερωτημάτων, αμφιβολιών και 
προσπαθειών αναδιοργάνωσης έχει αρχίσει. Η ανάγκη 
για ουσιαστικές αλλαγές είναι προφανής. Η συσσώρευ-
ση βιομάζας στα δάση λόγω έλλειψης διαχείρισης κάνει 
αδύνατο τον έλεγχο των πυρκαγιών υπό δύσκολες συν-
θήκες. Η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων και μακροπρόθε-
σμων πολιτικών πρόληψης οδηγεί σε εκδήλωση πολλών 
πυρκαγιών κάθε ημέρα με συνθήκες υψηλού κινδύνου.
Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ζωνών μίξης δασών και οικισμών 
γίνεται εφιάλτης για τις πυροσβεστικές δυνάμεις και αυξά-
νει κατακόρυφα το δυναμικό καταστροφής. Συνεχίζοντας 
μια πολιτική που δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα 
και τους υπάρχοντες εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης 
το μέλλον προοιωνίζεται εξαιρετικά δυσοίωνο. Αν η επι-
λογή είναι και πάλι μονοδιάστατη στην κατεύθυνση της 
περαιτέρω ενίσχυσης της δασοπυρόσβεσης με μέσα και 
προσωπικό, χωρίς ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της 
συνολικής οργάνωσης ο κύκλος της απαισιόδοξης εκδοχής 
θα επαναληφθεί για μία ακόμη φορά.

Τη φορά αυτή πρέπει να ακολουθηθεί η αισιόδοξη εκδοχή. 
Η χώρα οφείλει να αξιοποιήσει τη φορά αυτή κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το ειδικό επιστημονικό προσωπικό 
που διαθέτει σε θέματα δασικών πυρκαγιών στις Υπηρε-
σίες της, τα Πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς της φο-
ρείς. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας διαθέτει 
αρκετούς τέτοιους επιστήμονες στα δύο του Ινστιτούτα 
Δασικής Έρευνας οι οποίοι οπωσδήποτε μπορούν να συμ-
βάλουν σημαντικά εφόσον αυτό τους ζητηθεί. 
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