Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονοµικές Επιλογές και Πρακτικές και η
Συµµετοχή τους στα Μεγέθη των ∆ασικών Πυρκαγιών σε Περιφερειακό
Επίπεδο.
Μια Ολοκληρωµένη Τηλεπισκοπική Προσέγγιση στην Αττική.

∆.Ρόκος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ο ιδιόµορφος τρόπος ανάπτυξης και εξέλιξης του Ελληνικού κοινωνικού
σχηµατισµού από την Επανάσταση του 1821 και µετά, καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό,
(ίσως και το µέγιστο βαθµό), από την σχεδόν µυθική αξία (οικονοµική, πολιτική,
κοινωνική και αναπτυξιακή γενικότερα), που αποδόθηκε στην Ελλάδα, από το
κράτος, την κοινωνία και τους πολίτες στην γη και µάλιστα στην ιδιοκτησία στη γη.
Ετσι η δηµόσια γη (οι εθνικές γαίες) στην Ελλάδα αποτέλεσε ιστορικά τη µόνη,
σταθερή και υπαρκτή Εθνική περιουσία, (και όχι µέσο παραγωγής) και έτσι είχε
αντικειµενικά σε µεγάλο βαθµό την τύχη κάθε περιουσίας.
(α)

Σφετερίσθηκε κατά το µέγιστο µέρος της από τους ισχυρούς, αποτέλεσε
κίνητρο αλλά και υλική βάση του αγωνιζόµενου έθνους το 1821,
χρησιµοποιήθηκε ως χρήµα µε το Νόµο της 7.5.1822 (1-1,5 στρέµµα κάθε
µήνα, αναδροµικά απ' την ηµέρα κατάταξης κάθε στρατιώτη), τάχθηκε
θεωρητικά και ατελέσφορα ως διανεµητέα, τόσο στους αγωνιστές της
επανάστασης µε το Ψήφισµα ΙΑ της 8.4.1827 και το Κ της 5.5.1827 της
Γ΄Εθνικής Συνέλευσης της Τροιζήνας, αλλά και µε το Ε΄Ψήφισµα της
29.7.1829 της ∆΄Εθνικής Συνέλευσης του Αργους, όσο και αργότερα (Ψήφισµα
Ι της 8.2.1832) στις χήρες, τα ορφανά και τα θύµατα του αγώνα,
δηµοπρατήθηκε (Νόµος Προικοδότησης 1835 και Β∆ της 24.6.1843 από τον
οποίο επωφελήθηκαν 9.133 γαιοκτήµονες µε την αγορά 145.088 στρεµµάτων
Εθνικών Γαιών), µισθώθηκε µε γαιόµορο 30% και αργότερα 25% της σοδειάς
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(10.000.000 στρ. που πέρασαν έτσι στους γαιοκτήµονες), καταπατήθηκε, ή
οικειοποιήθηκε απ' τους παληούς κοτζαµπάσηδες και τους εµπόρους του
εξωτερικού, περίπου η µισή έκταση των Εθνικών γαιών, µε αξιοποίηση των
αντιφάσεων των σχετικών νόµων, ή και των συγκεκριµένων προµελετηµένων
ευνοιών τους, κατακερµατίσθηκε και διανεµήθηκε στους ακτήµονες, πρόσφυγες
κ.λ.π. µε το σταγονόµετρο, συνήθως µόνο µετά καταστροφικά γεγονότα και µε
βάση το δόγµα: "όχι τόσο µεγάλος κλήρος, ώστε να γίνεται ο αγρότης
ανεξάρτητος απ' την κρατική εξουσία και αυτοδύναµος παραγωγός και
ελεύθερος πολίτης, ούτε όµως και τόσο µικρός, ώστε να εξελίσσεται σε
κοινωνικό επαναστάτη" και εξακολούθησε στη συνέχεια κληρονοµικά να
πολυτεµαχίζεται και να αποπαραγωγικοποιείται, αλλά και να αλλάζει βίαια
χρήση στο βωµό µιας ασυντόνιστης απρογραµµάτιστης και εν πολλοίς
αυθαίρετης οικοδοµικής έκρηξης. (Ρόκος, ∆. 1984).
(β)

αποτέλεσε αντικείµενο δόλιας καταπάτησης ιδιοποίησης και εκµετάλλευσης,
από κερδοσκόπους, εµπόρους γης, οι οποίοι, αξιοποιώντας τις αργές και
ατέρµονες γραφειοκρατικές διαδικασίες και την έλλειψη επαρκούς ή σαφούς
νοµοθεσίας και πολιτικής βούλησης των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά και του
Εθνικού Κτηµατολογίου, προέβαιναν συστηµατικά σε αποψιλώσεις δηµόσιων
δασών και δασικών εκτάσεων (και µέσω πυρκαϊών), προκειµένου να
ικανοποιήσουν την τεράστια ζήτηση αστικής και περιαστικής γης ως πεδίου
πρώτης ή δεύτερης κατοικίας. Γιατί τα κύµατα αγροτικού πληθυσµού και
επαρχιωτών που συγκεντρωνόταν στα µεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην
Αττική για να λύσουν προβλήµατα απασχόλησης, ασφάλειας, υγείας και
εκπαίδευσης και "να ζήσουν καλύτερα" απ' ότι στα χωριά τους (Ρόκος, ∆.
1981), αλλά και η ανερχόµενη µικροαστική τάξη αντίστοιχα, είχαν αδήριτη
ανάγκη τεράστιων εκτάσεων αστικής, περιαστικής και παράκτιας γης.
Οι ευθύνες του κράτους και των εκάστοτε κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων,
για το συγκεντρωτικό, (οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισµικά)
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κράτος "των Αθηνών", (όπως εύστοχα χαρακτηρίζεται από πολλούς η Ελλάδα)
και για την µη λήψη συστηµατικών, δραστικών και αποτελεσµατικών θεσµικών
και άλλων αναπτυξιακών κ.τ.λ. µέτρων ουσιαστικής αποκέντρωσης

και

περιφερειακής ανάπτυξης, είναι σηµαντικότατες και το πολιτικό σύστηµα
εκλογικής πελατείας των κοµµάτων, αν δεν ενθάρρυνε, τουλάχιστον ανέχθηκε
και συντήρησε τη δράση των καταπατητών.
Και αυτό, γιατί, νοµιµοποιώντας συχνά παραµονές εκλογών τις συνέπειές της,
(αυθαίρετη παράνοµη δόµηση σε δασικές κυρίως εκτάσεις και δάση, που από
κακόβουλα ή µη, τυχαία και "τυχαία" αίτια, κάηκαν ή αποψιλώθηκαν ή άλλαξαν
βίαια και παράνοµα χρήση γης, µετατρεπόµενα προοδευτικά, σε βοσκότοπους,
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, αγροτεµάχια και τέλος οικόπεδα πρώτης ή δεύτερης
κατοικίας), έδιναν εµµέσως πλην σαφώς το µήνυµα ανοχής και επιβράβευσης
παρόµοιων στάσεων και συµπεριφορών, τόσο από τους καταπατητές, όσο και
από τους στην πράξη, (έστω και αθέλητα), "συνενόχους" τους, τους αγοραστές
µ' άλλα λόγια της παράνοµα ιδιοποιηµένης καµένης δηµόσιας δασικής γης.
(γ)

αποτέλεσε, ακόµη η δηµόσια γη, πεδίο ικανοποίησης πρωτογενών αναγκών
στέγασης, απασχόλησης και ζωής πολιτών (και κοινωνικών οµάδων), οι οποίοι,
µετά από µια εθνική καταστροφή (Μικρασιατική καταστροφή, δεύτερος
παγκόσµιος πόλεµος, κατοχή και εµφύλιος πόλεµος), ή φυσικές καταστροφές,
(πληµµύρες, σεισµοί, πυρκαγιές κ.τ.λ.) και µε την υποστήριξη ή την ανοχή του
κράτους, επιχείρησαν να δώσουν αυτόνοµες λύσεις στα σχετικά τους
προβλήµατα, δηµιουργώντας αυθαίρετους οικισµούς, νέους βοσκότοπους, νέες
καλλιεργήσιµες

γαίες,

περιοχές

παράνοµης

υλοτοµίας

και

νέα

βιοτεχνικά/επαγγελµατικά γήπεδα σε καµένες δηµόσιες δασικές εκτάσεις,
(δ)

λειτούργησε ως υλική βάση άσκησης πολιτικής γης, (αλλά και κοµµατικής
πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων ιδίως στις δεκαετίες '50, '60), µε την
παραχώρηση ή την ανοχή παραχώρησης εκτάσεών της από το κράτος, τόσο σε
γνήσιους

οικοπεδικούς

και

οικοδοµικούς
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συνεταιρισµούς

(υπαλλήλων

υπουργείων, τραπεζών, επαγγελµατιών, στρατιωτικών, εργαζοµένων κ.τ.λ.),
όσο και σε συνεταιρισµούς "βιτρίνες", απατεώνων καταπατητών, οι οποίοι
κρυβόταν συνήθως πίσω από ποικίλης ποιότητας "νόµιµα" σωµατεία και
ενώσεις ενδιαφεροµένων, τα µέλη των οποίων στη συνέχεια δρούσαν ως οµάδες
κοινωνικής πίεσης προς τα κόµµατα, για προώθηση προνοµιακών ή χαριστικών
ρυθµίσεων ένταξης στο σχέδιο πόλης και νοµιµοποίησης παράνοµων
αυθαίρετων κτισµάτων στις καµένες, τέως δασικές δηµόσιες εκτάσεις, οι οποίες
είχαν (ή όχι) εν τω µεταξύ αποχαρακτηρισθεί και µετατραπεί σε ιδιόκτητη
ιδιωτική αγροτική ή αστική γη.

Με βάση τα παραπάνω, οι δασικές πυρκαγιές συνδέονται µε τον ένα ή άλλο τρόπο µε
συγκεκριµένες σαφείς, (αλλά και όχι πάντα τόσο σαφείς και αποδεδειγµένες),
πράξεις, ενέργειες, παραλείψεις, επιλογές και δραστηριότητες πολιτικού, κοινωνικού
και οικονοµικού χαρακτήρα.
Τα δε αίτιά τους, (τυχαία, από αµέλεια, από πρόθεση και τα άγνωστα απ' αυτά), θα
µπορούσαν ίσως να τεκµηριωθούν, (κατά κατηγορίες, πυρκαγιές, χρονολογίες
έναρξής τους και σχέσης µε το ευρύτερο περιβάλλον τους), όχι µόνο µε και από την
αστυνοµική, διοικητική ή και δικαστική διερεύνησή τους, αλλά και µέσα από τη
δηµιουργία ενός µοντέλου ολοκληρωµένης, διεπιστηµονικής και διαλεκτικής
προσέγγισης των στοιχείων, (χρονικών, χωρικών, ποιοτικών και µετρητικών), τα
οποία συγκροτούν τη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της υπό
έρευνα

περιοχής,

των

πολυδιάστατων
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σχέσεων,

αλληλεξαρτήσεων

και

αλληλεπιδράσεών τους και των τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου την
συγκεκριµένη ιστορική περίοδο.
Επειδή η Αττική συγκεντρώνει τον µισό περίπου πληθυσµό της χώρας και
παρουσιάζει τη µέγιστη δυνατή ποικιλία πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών
µεγεθών, δράσεων, δραστηριοτήτων και γεγονότων τα οποία τελούνται µε ραγδαίους
έως και καταιγιστικούς ενίοτε ρυθµούς και εντάσεις, σ' ένα πολύµορφο
µητροπολιτικό,

βιοµηχανικό,

βιοτεχνικό,

κ.τ.λ.

περιβάλλον,

διαφορετικών

ιδιοκτησιακών καθεστώτων, ποιοτήτων, χρήσεων και αξιών γης, το µοντέλο αυτό
µπορεί να λάβει υπ' όψη του τις ειδικότερες συγκεκριµένες συνθήκες και πρότυπα της
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, π.χ. ως προς τις περιοχές
των δασαρχείων της Αττικής, στις οποίες τα διευκρινισµένα αίτια δασικών πυρκαγιών
αναδεικνύονται και πιστοποιούνται ως προς την εµφάνιση και το "βάρος" τους
σύµφωνα µε τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτών των συνθηκών και προτύπων.
Ετσι π.χ. σύµφωνα µε τα παραπάνω για την περίοδο 1985-1992, µε βάση τα στοιχεία
της Γενικής Γραµµατείας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στις περιοχές ευθύνης
των ∆ασαρχείων Πάρνηθας, Πειραιώς, Πεντέλης, Λαυρίου και Πόρου δεν έχουµε
(και λογικά), καµµιά δασική πυρκαγιά από βολή στρατού, (τυχαίο αίτιο), ενώ έχουµε
επτά στο ∆ασαρχείο Αιγάλεω και από µια στα ∆ασαρχεία Καπανδριτίου και
Μεγάρων (9 συνολικά).
Για την ίδια περίοδο οι πυρκαγιές (από αµέλεια) που προκλήθηκαν π.χ. από κάψιµο
απορριµµάτων (40 συνολικά), παρουσιάζουν µια λογική κατανοµή κατά περιοχές
ευθύνης των ∆ασαρχείων:
Αιγάλεω 5

Πάρνηθας 5

Καπανδριτίου 7

Πειραιώς 2

Λαυρίου 6

Πεντέλης 8

Μεγάρων 3

Πόρου 4

όπως επίσης και οι διαπιστωµένοι κακόβουλοι εµπρησµοί (85 συνολικά):
Αιγάλεω 8

Πάρνηθας 15
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Καπανδριτίου 12

Πειραιώς 12

Λαυρίου 3

Πεντέλης 5

Μεγάρων 14

Πόρου 16

Από το 1985 ως το 1992 όµως είχαν γνωστά αίτια, µόνο:
70 στις

170 πυρκαγιές

στην

περιοχή

του

∆ασαρχείου

Αιγάλεω

32 στις

79 πυρκαγιές

στην

περιοχή

του

∆ασαρχείου

Καπανδριτίου

42 στις

65 πυρκαγιές

στην

περιοχή

του

∆ασαρχείου

Λαυρίου

14 στις

77 πυρκαγιές

στην

περιοχή

του

∆ασαρχείου

Μεγάρων

30 στις

62 πυρκαγιές

στην

περιοχή

του

∆ασαρχείου

Πάρνηθας

21 στις

49 πυρκαγιές

στην

περιοχή

του

∆ασαρχείου

Πεντέλης και

5 στις

40 πυρκαγιές

στην

περιοχή

του

∆ασαρχείου

Πόρου

και ενώ, οι αγνώστων αιτίων, πολύ περισσότερες δασικές πυρκαγιές, εκτιµούµε ότι
δύσκολα θα µπορούσαν µε αξιοπιστία να κατανεµηθούν αναλογικά σε όλες τις
κατηγορίες και υποκατηγορίες:
1.

των τυχαίων, (φυσικών και τεχνητών),

2.

των από αµέλεια,

3.

των από πρόθεση,

4.

των µε ευθύνη ατόµων µειωµένης αντίληψης και

5.

άλλων γνωστών αιτίων,

θα µπορούσαµε βάσιµα να υποστηρίξουµε, ότι η ανάλυση των συγκεκριµένων
κυρίαρχων χαρακτηριστικών, των κοινωνικοοικονοµικών και πολιτικών προτύπων
και συνθηκών της περιοχής της Αττικής είναι δυνατόν να συµβάλει µε περισσότερη
αξιοπιστία στην απόδοσή τους στα περισσότερα εύλογα αντίστοιχα αίτια.
Ετσι η πιθανότητα κακόβουλων εµπρησµών (µε πρόθεση να διαµορφωθούν οι
προϋποθέσεις παράνοµης αυθαίρετης δόµησης), ή εµπρησµών, οι οποίοι ανεξάρτητα
από προθέσεις ή αίτια, έχουν ως αντικειµενικό αποτέλεσµα, (λόγω π.χ. της χρήσης
γης, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της πολυδιάστατης ποιότητας της ευρύτερης
περιοχής στην οποία συνήθως συµβαίνουν), την έναρξη εµφάνισης, ή την επίταση,
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φαινοµένων παράνοµης αυθαίρετης δόµησης σε πρώην δάση ή δασικές περιοχές
(παρά τις υποτίθεται υποχρεωτικές νοµικά αναδασώσεις τους)
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ:
(α)

χρονικά :

τα έτη πολιτικών εκλογών,
τις περιόδους πολιτικών αναταραχών,
τις περιόδους διαρθρωτικών αλλαγών,
τις περιόδους εθνικών καταστροφών,
τις περιόδους προσδοκιών ρύθµισης εκκρεµοτήτων,

(β)

χωρικά :

(ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς) :
σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις,
σε ιδιωτικές δασικές εκτάσεις,
σε δηµόσια δάση,
σε ιδιωτικά δάση,
σε διακατεχόµενες και αµφισβητούµενης ιδιοκτησίας

περιοχές,
σε περιοχές παλαιών τσιφλικιών,
σε περιοχές ιδιοκτησίας της εκκλησίας,
σε γειτνιάζουσες, προς τις παραπάνω περιοχές,
σε δασικές εκτάσεις οι οποίες φέρονται ως ιδιόκτητες
από οικοπεδικούς ή οικοδοµικούς συνεταιρισµούς ή
γειτνιάζουν µ' αυτές.
(γ)

χωρικά :

(ως προς τις Χρήσεις Γης) :
σε δασικές εκτάσεις,
σε δάση,
σε αγροτικές περιοχές γειτνιάζουσες µε δασικές

εκτάσεις και δάση, οι οποίες προοδευτικά
εγκαταλείπονται ή παύουν να καλλιεργούνται,
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σε βοσκότοπους που γειτνιάζουν µε δασικές εκτάσεις
και δάση,
σε παρόδιες περιοχές που γειτνιάζουν µε δασικές
εκτάσεις και δάση,
(δ)

χωρικά :

(ως προς το πολεοδοµικό καθεστώς) :
σε εκτάσεις επέκτασης των περιοχών πρώτης και

δεύτερης κατοικίας για τις οποίες υπάρχει αντίρρηση
επιφύλαξη) των ΟΤΑ, των δασαρχείων, ή του
Υπουργείου Γεωργίας,
σε εκτάσεις πιθανής ή προσδοκώµενης επέκτασης των
περιοχών πρώτης κατοικίας,
σε εκτάσεις πιθανής ή προσδοκώµενης επέκτασης των
περιοχών δεύτερης κατοικίας,
σε εκτάσεις πιθανής ή προσδοκώµενης επέκτασης
Βιοτεχνικών Πάρκων και Βιοµηχανικών Περιοχών,
σε δασικές εκτάσεις που γειτνιάζουν µε εγκεκριµένα
σχέδια πόλης,
σε δασικές εκτάσεις που γειτνιάζουν µε περιοχές για
τις οποίες έχει ήδη συνταχθεί διάταγµα ρυµοτοµίας,
σε περιοχές αυθαίρετης δόµησης
(ε)

χωρικά :

(ως προς ειδικά ποιοτικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά

της περιοχής)
σε εκτάσεις οι οποίες γειτνιάζουν ή ανήκουν σε
περιοχές ιδιαίτερου αισθητικού κάλους,
σε εκτάσεις οι οποίες γειτνιάζουν ή ανήκουν σε
παράκτιες περιοχές,
σε εκτάσεις οι οποίες γειτνιάζουν ή ανήκουν σε
περιαστικές περιοχές,
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(ή

σε εκτάσεις οι οποίες γειτνιάζουν ή ανήκουν σε
περιοχές δεύτερης ή παραθεριστικής κατοικίας.
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