
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
(αναφορά στα δάση) 

 
Ο άνθρωπος στο πέρασμα των αιώνων στάθηκε αμείλικτος 

απέναντι στο περιβάλλον καταστρέφοντας κυρίως τα δάση. Ιδιαίτερα 
για τη χώρα μας η ιστορία των δασικών πυρκαγιών είναι τόσο παλιά, 
όσο και ο πολιτισμός μας. Ο Πλάτων ( Κριτίας 4.111 ) θρηνούσε τη 
χαμένη ομορφιά του αττικού τοπίου, ενώ στην Ιλιάδα του Ομήρου 
αναφέρονται πυρκαγιές που κρατούσαν ακόμη και χρόνια. 

Εξαιτίας της αλόγιστης διαχρονικής καταστροφής και της 
συνεχούς εχθρικής αντιμετώπισης του φυσικού περιβάλλοντος από 
τον άνθρωπο, βρισκόμαστε πλέον σε ένα περιβαλλοντικό σημείο 
καμπής, αφού οι ενέργειές μας στο άμεσο μέλλον είναι δυνατόν να 
έχουν μη αναστρέψιμες  επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί εναγώνια απαίτηση 
του σύγχρονου ανθρώπου από την ανάγκη να περισωθεί ό,τι είναι 
φυσικό, αναγκαίο και απαραίτητο όχι μόνο για την ποιοτική διαβίωσή 
του, αλλά την επιβίωσή του. Η αντιστροφή του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής αποτελεί μείζονα ευρωπαϊκό και εθνικό στόχο, 
για την επίτευξη του οποίου απαιτούνται πολλαπλές και 
αλληλοεξαρτώμενες δράσεις. 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα του χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις 
τους είναι πλέον παγκόσμιες, αφού αποτελούν τις κύριες συνιστώσες 
των τριών μεγαλύτερων παγκοσμίων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων: του « φαινόμενου του θερμοκηπίου »,της             
« αλλαγής του κλίματος της γης » και της « ερημοποίησης », σε 
έναν ατέρμονα και διαρκώς επαναλαμβανόμενο καταστροφικό κύκλο 
με περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι με την καταστροφή των δασών δεν 
καταστρέφεται μόνο μια ανεκτίμητη πηγή πλούτου αλλά και η ίδια η 
ζωή μας, αφού διαταράσσεται η γαλήνη, αλλά και οι υφιστάμενες 
ισορροπίες, ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε. Κατά συνέπεια, η 
πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί καθήκον και χρέος όλων μας και 
όχι μόνο των αρμοδίων υπηρεσιών. Αυτό  μπορεί να ελαχιστοποιηθεί 
με κατάλληλη παιδεία, γιατί είναι η αμέλεια και η υπερβολική 
αυτοπεποίθηση στη χρήση της φωτιάς, που προκαλούν την 
καταστροφή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε πυρκαγιά προκαλεί καταστροφή με 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες συνέπειες. Οι 
συνέπειες αυτές είναι υλικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
οικονομικές όπως: 

 Εξαφάνιση του πράσινου 
 Καταστροφή και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας 
 Καταστροφή του καταφυγίου της χλωρίδας και πανίδας 
 Καταστροφή της βιοποικιλότητας 



 Διάβρωση του εδάφους και δημιουργία χειμάρρων και 
πλημμυρών, ου συμπαρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους 
και καταστρέφουν τα έργα του ανθρώπου. 

 Μείωση των υπογείων νερών 
 Επίπτωση στο κλίμα. 
 Απώλεια της αισθητικής και οπτικής ομορφιάς με όλα τα 

δυσμενή επακόλουθα στην ψυχική και πνευματική 
ισορροπία του ανθρώπου. 

 Αποστέρηση από τον τόπο της πολύτιμης πηγής υγείας       
( οξυγόνου, δροσιάς, καθαριότητας ατμόσφαιρας κ. α. ) 

 Σταδιακή ερήμωση των καμένων περιοχών. 
 Απώλεια ανθρωπίνων ζώων και περιουσιών. 
 Ζημιά στην οικονομία του τόπου. 

 

 
 
 
 
 
 

Θεωρούμε  λοιπόν την ενημέρωση και τη συμμετοχή των 
πολιτών στην πρόληψη, απόλυτα αναγκαίες για τρείς κυρίως λόγους: 

1. Γιατί στατιστικά το σύνολο των πυρκαγιών οφείλεται 
σε ανθρώπινη αμέλεια, είτε σαν αποτέλεσμα 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, είτε σαν αποτέλεσμα 
υπερβολικής ολιγωρίας στον στοιχειώδη καθαρισμό 
μιας εδαφικής ζώνης αντιπυρικής ασφάλειας γύρω 
από ορεινά χωριά, οικισμούς, αγρούς, αγροικίες 
κ.λ.π. 

2. Γιατί η επιστημονική έρευνα εντοπίζει ως κυρίαρχα 
αίτια επέκτασης των πυρκαγιών, τις δυσμενείς 
επιπτώσεις από τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις στα 
δάση και τις δασικές περιοχές. 



3. Γιατί η συμβολή όλων μας ως υπεύθυνων πολιτών 
είναι απαραίτητη για την καλύτερη προστασία των 
δασών από τις πυρκαγιές και ουσιαστική έκφραση 
της αγάπης μας προς το περιβάλλον. 

 
Η χώρα μας, παρά τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες που 

επικρατούν για την ανάπτυξη και προστασία του δάσους, κατέχει μια 
ζηλευτή θέση ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου τόσο ως προς την 
έκταση, όσο και προς την ποιότητα των δασών της. Τούτο ασφαλώς 
δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά προϊόν της μακρόχρονης 
προσπάθειας του κράτους και της φιλοδασικής συμπεριφοράς του 
ελληνικού λαού. Όμως οι κλιματικές συνθήκες επιδεινώνονται 
ευνοώντας τις πυρκαγιές. Έτσι οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις μας 
αυξάνονται κατακόρυφα. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθιά πεποίθηση και αισιοδοξία 
ότι το πανέμορφο ελληνικό περιβάλλον θα συνεχίσει να προσφέρει 
υγεία, χαρά και ομορφιά σε πολλές ακόμα γενιές σε αυτό τον τόπο. 

Το περιβάλλον και τα δάση μας αποτελούν ανεκτίμητη εθνική 
κληρονομιά που πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψουμε. Η 
διατήρησή τους, εδώ στην άκρη της Μεσογείου, στις άκρες της 
ευρωπαϊκής επικράτειας, αποτελεί όραμα, ευθύνη, πρόκληση και 
στοίχημα με την ιστορία μας. Η υπεύθυνη στάση μας και 
συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον θα σώσει τον ζωογόνο 
πνεύμονά μας, που ζητά από εμάς μόνο τη σύνεση και την ατομική 
μας φροντίδα. 

 

  


