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Συγγραφέας: Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Οδυνηρή θα είναι για τη χώρα η επόμενη μέρα της τεράστιας οικολογικής
καταστροφής που προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν οι αμέτρητες πυρκαγιές.
Μπορεί, ωστόσο, να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις και να αποσοβηθούν
σοβαροί κίνδυνοι, αν γίνουν οι σωστές ενέργειες.
Επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες τους κινδύνους και υποδεικνύουν τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν, για να αντιμετωπιστούν η διάβρωση, οι κατολισθήσεις και
καθιζήσεις των εδαφών, οι επιπτώσεις στα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά, στα έργα
υποδομής και στα δίκτυα ύδρευσης, ρεύματος, τηλεφώνου κ.λπ.
Δίνει σήμερα η «Ε» με εκτιμήσεις επιστημόνων την εικόνα της βιβλικής
καταστροφής ενός εκατομμυρίου στρεμμάτων σ' όλη τη χώρα και απαριθμεί τους
κινδύνους.
Η μεγαλύτερη καταστροφή, όπως επισημαίνεται, θα είναι να χαθούν χιλιάδες
τόνοι πολύτιμου εδάφους, που θα παρασυρθούν στη θάλασσα, αν σημειωθούν το
φθινόπωρο έντονες βροχοπτώσεις.
Άμεση, λοιπόν, είναι η ανάγκη να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, να
κατασκευαστούν φράγματα και να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να προστατευθεί το έδαφος και να
αποφευχθεί η ερημοποίηση μεγάλων εκτάσεων.
Είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του άνθρακα -δέκα τόνοι από
κάθε χίλια στρέμματα καμένα- και αιωρούμενα σωματίδια το μικρότερο κακό, εφόσον
οι πολίτες λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Γι' αυτό και χρειάζεται να ενημερωθούν,
αλλά και να ληφθεί ειδική μέριμνα για τα παιδιά.
Το μέγα ερώτημα σήμερα για την επόμενη μέρα είναι: Θα ξαναγίνει δάσος το
καμένο δάσος ή η πρωθυπουργική υπόσχεση θα μείνει υπόσχεση χωρίς κανένα
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απολύτως αντίκρισμα; Αν είναι μερική η αναδάσωση, το πλήγμα στο οικοσύστημα θα
είναι βαρύ, αλλά και θα ενθαρρυνθούν οι εμπρηστές οικοπεδοφάγοι και καταπατητές.
Πώς, όμως, θα ξαναγίνει δάσος το καμένο δάσος; Όλοι οι επιστήμονες
υποστηρίζουν ότι: αν αφεθεί η φύση να δράσει μόνη της, θα επουλώσει τις πληγές.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προστατευτούν οι καμένες περιοχές από την
επιβλαβή ανθρώπινη δραστηριότητα, η πιο καταστροφική από τις οποίες είναι η
βοσκή. Τα καμένα δέντρα μπορεί να βλαστήσουν γρήγορα και να αναπτυχθούν, όπως
στο Άγιον Όρος και αλλού.

Κράτος και πολίτες πρέπει να περιφρουρήσουν τα δάση, το ανεκτίμητο αυτό
αγαθό της χώρας, που απειλείται με αφανισμό από εμπρηστές, από εγκληματικές
απροσεξίες και προπαντός από έλλειψη πολιτικής και βούλησης για την εφαρμογή
όσων ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.
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