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Συγγραφέας: ΚΩΣΤΑΣ ΟΝΙΣΕΝΚΟ
Εμπρηστές από πρόθεση ή από αμέλεια και καταπατητές γης είναι η «υπ’
αριθμόν ένα» αιτία των δασικών καταστροφών. Eίναι χαρακτηριστικό πως η περιοχή
όπου ξέσπασαν οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές είναι η Αττική, όπου υπάρχουν τα
περισσότερα οικιστικά «φιλέτα». Από τον συνολικό αριθμό δασικών πυρκαγιών για το
ίδιο διάστημα. κάηκαν 3.578.452 στρέμματα δασών σε σύνολο 6.754.380 στρεμμάτων
καμένης έκτασης ανά την Ελλάδα από τα οποία περίπου τα μισά αφορούν την Ηλεία.
Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο ξεσπούν 11.346 πυρκαγιές, καίγοντας 614.034
στρέμματα εκ των οποίων 325.313 είναι δάσος. Από το 2000 και μετά παρατηρείται
σταδιακή μείωση των πυρκαγιών από αμέλεια, το 2001 αυξάνονται συνολικά οι
δασικές πυρκαγιές, ενώ το 2002 παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση των εμπρησμών σε
δάση από πρόθεση. Το 2007 κάηκαν τα περισσότερα στρέμματα δάσους, ενώ το 2002
τα λιγότερα. Μεγάλο ποσοστό των δασικών πυρκαγιών (49,54%) οφείλεται σε
εμπρησμό είτε από πρόθεση (21%) είτε από αμέλεια (28,54%), ενώ για ποσοστό 40%
τα αίτια είνα άγνωστα.
΄Οπως επισημαίνεται, τα άτομα που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη για εμπρησμό
είναι λίγα, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που καταδικάστηκαν, γεγονός που αποδεικνύει
ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τις υποθέσεις ήταν ανεπαρκή με πλημμελή
συλλογή αποδεικτικού υλικού εις βάρος των δραστών. Από τον αριθμό των δασικών
πυρκαγιών για τις οποίες διενεργήθηκε προανάκριση (το διάστημα 1998-2005) τελικά
καταδικάστηκαν 1.339 άτομα για εμπρησμό από πρόθεση ή αμέλεια. Στο 99% των
καταδικασθέντων επιβλήθηκε ποινή 1-5 έτη. Στα 2/3 των καταδικασθέντων ανεστάλη
η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής τους. Στο 1/3 επιβλήθηκαν ποινές που
μετατράπηκαν σε χρηματικές. Μόνο ένα άτομο καταδικάστηκε για αδίκημα σε βαθμό
κακουργήματος. Τέλος, ο ένας στους τρεις εμπρηστές σε δάσος είναι υπότροπος.
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