
41netweek I 15 Δεκεµβρίου 2008

Πληροφορική και Δάση:
Έχουν καµία σχέση;

 Μεταφυσική ερώτηση: Ωραία τα Δάση αλλά πόσα είναι; 
Όταν το 2007 κάηκε η Πάρνηθα, το κράτος δήλωσε µε τυµπανο-
κρουσίες ότι θα όλη η έκταση θα κηρυχθεί αναδασωτέα. Ουσιαστικά, 
η κεντρική διοίκηση δήλωσε ωµά «ότι το κράτος ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ το τι 
είναι δάσος». Έτσι, για να µην καρπωθούν το δάσος «αµαχητί» όσοι 
ειδικεύονται στις πυρκαγιές και στην ενθυλάκωση καµένων εκτάσε-
ων, το κράτος κηρύσσει αναδασωτέο το «δάσος». Τροµάρα του…
Μα εάν ξέραµε το ποιο ακριβώς είναι το δάσος, σε ψηφιακούς χάρτες 
µε γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό µήκος, η κεντρική διοίκηση 
δεν θα είχε κανένα απολύτως λόγο να κηρύξει την καµένη έκταση 
αναδασωτέα. Σκέψου να κηρύσσεις ανακατασκευάσιµο κάθε κτίριο 
που καίγεται για να µην µας το «βουτήξουν» οι επιτήδειοι…

 Η χαρτούρα πάει και έρχεται µετά τη φωτιά στο δάσος... 
«… στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δηµοσίευση στην ΕτΚ η 
απόφαση 3220 του περιφερειάρχη Αττικής Χαράλαµπου Μανιάτη, 
µε την οποία  κηρύσσεται αναδασωτέα καµένη έκταση 36.158,942 
στρεµµάτων της Πάρνηθας…» Που οδηγεί αυτό; Στην διαφθορά και 
στην αδιαφάνεια µπας και βρούµε κάποιον «τρόπο» να ΜΗΝ κηρυ-
χθεί αναδασωτέα κάποια έκταση… Όπως ακριβώς φαίνεται ότι έγινε 
στην Πάρνηθα µε µια έκταση 62,59 στρέµµατα δάσους που «…έχουν 
µεν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά, αλλά δε δύναται να  κριθούν 
αναδασωτέα, αφού µε τον νόµο 3139/2003 βρίσκονται σε νόµιµη 
αλλαγή χρήσης…» Ωραία είναι τα «δάση» και ωραία καίγονται. 
ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΑ ΔΑΣΗ ΕΧΟΥΜΕ.

 Όµως, πιάσαµε δύσκολη κουβέντα… «Τι είναι δάσος;» 
Η επιστήµη δεν απάντησε σε αυτή την µεταφυσική ερώτηση… Την 
απάντηση την έδωσαν «σαφέστατα» οι πολιτικοί µας στο «Σύνταγµα 
της Ελλάδος». Στο άρθρο 24, στην Ερµηνευτική δήλωση, αναφέρε-
ται: «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα  νοείται το οργανικό σύνολο 
άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια 
του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και 
πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλλη-
λοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και 
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει 
όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή 
θαµνώδης, είναι αραιά». Καταλάβατε τον ορισµό; Ο αρχαίος Έλλη-
νας φιλόσοφος Σωκράτης (470-399 π.χ.) είχε δώσει την λύση στο 
πρόβληµα µας λέγοντας: « Η Έναρξη της Σοφίας είναι ο Ακριβής Κα-
θορισµός των Όρων».

 Δεν θέλουµε ασαφείς ορισµούς. Θέλουµε στοιχεία! 
Όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 200 χρόνια δεν κα-
τόρθωσαν ΠΟΤΕ να συντάξουν δασολόγιο για να γνωρίζουµε όλοι τα 
δάση µας και καταντήσαµε να είµαστε η µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που δεν έχει δασολόγιο. Για να µην ξεχνιόµαστε, ούτε κτη-
µατολόγιο δεν έχουµε… Έτσι, για την επίλυση του προβλήµατος οι 
κυβερνώντες, «εισήγαγαν τον ορισµό του δάσους στο Σύνταγµα …»«εισήγαγαν τον ορισµό του δάσους στο Σύνταγµα …»
Διαβάζοντας καλύτερα το άρθρο 24 του Συντάγµατος σου µπαίνουν 
περίεργες σκέψεις: «εάν κάψω το δάσος και  δεν κηρυχθεί αναδα-
σωτέο, πάπαλα το δάσος…». Αρκεί βέβαια να φροντίσω να «δώσω τα 
απαραίτητα στους κατάλληλους…» Η έλλειψη Πληροφορικής και ο 
νεφελώδης ορισµός του δάσους βοηθούν στην καταστροφή των δα-
σών! Δεν χρειαζόµαστε ορισµούς «για το τι είναι δάσος;». Χρειάζεται 
να ορίσουµε µόνο «το ποιες ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ να ΕΙΝΑΙ 
ΔΑΣΙΚΕΣ!». Δεν θέλουµε τα κριτήρια που τα ερµηνεύει ο καθένας 
όπως θέλει. Θέλουµε το γεωγραφικό πλάτος και µήκος όλων των 
δασών πάνω σε ψηφιακούς χάρτες!

 Σε δουλειά να βρισκόµαστε… 
Βέβαια «ουδέν κακόν αµιγές καλού». Το ότι δεν έχουµε δασολόγιο 
βοηθά στην καταπολέµηση της ανεργίας. Ξέρετε πόσα επαγγέλµα-
τα βρίσκουν ‘απασχόληση’ στην προσπάθεια να καρπωθούν κάποιοι 
τις εκτάσεις άλλων; Πολιτικοί µηχανικοί, τοπογράφοι, δικηγόροι, 
δικαστικοί, µοναχοί, ιερείς, συµβολαιογράφοι, πολιτικοί, µάρτυρες 
στις δίκες, κλπ. (ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται!).

Η Πληροφορική βέβαια δίνει αυτές τις λύσεις εδώ και 50 χρό-
νια σε τέτοια απλά θέµατα. Εάν θέλουµε βέβαια τις λύσεις…

Η ITEC (http://ITEC.edu), ως πιστοποιηµένος συνεργάτης 
του PMI®, της Microsoft και της Cisco, παρέχει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, consulting και πιστοποίησης σε θέµατα Project 
Management, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

CV Ο κ. Θεοφάνης Γιώτης, MSc, PhD Cand., MCSE, MCT, είναι Συνιδρυτής, Δι-
ευθύνων Σύµβουλος, CTO, και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στις εταιρείες ITEC Training Α.Ε.
& ITEC Solutions Α.Ε. και έχει 20ετή εµπειρία στη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχεί-
ριση έργων ΤΠΕ ως PMP®ριση έργων ΤΠΕ ως PMP®ριση έργων ΤΠΕ ως PMP (Theofanis.Giotis@ITEC.edu).

Επίσης είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του PMI Athens, Greece Chapter 
(www.PMI-GREECE.org).

Θεοφάνης Κ. Γιώτης
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