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Εισαγωγή 
Η προστασία των δασών και του δασικού περιβάλλοντος θα έπρεπε να είναι 

αυτονόητη. Και τούτο, όχι επειδή έτσι συµβαίνει στις περισσότερες αναπτυγµένες 

χώρες, αλλά γιατί όλοι παγκόσµια πλέον, αλλά και στην Ελλάδα αναγνωρίζουν, ότι 

το δάσος ασκεί πολλαπλές λειτουργίες, περιβαλλοντικές οικονοµικές, και κοινωνικές 

– πολιτισµικές.  

Στην Ελλάδα, όµως, ο σχετικός µε τα δάση κυρίαρχος λόγος των πολιτικών είναι 

εξαιρετικά αντιφατικός, αν όχι υποκριτικός (Στάµου 2007), κυρίως από την 

µεταπολίτευση, αρχής γενοµένης από τον εκτελεστικό του Συντάγµατος του 1975 Ν. 

998/79:  

 

• τις παγκόσµιες ηµέρες της ∆ασοπονίας (21 Μαρτίου) και Περιβάλλοντος (5 

Ιουνίου) µας έχουν συνηθίσει σε εξαιρετικά εύστοχες υπέρ του δάσους 

δηλώσεις τους  

• σε προεκλογικές περιόδους ή στις σχετικές συζητήσεις στη Βουλή, για τον Ν. 

998/79  και τις υπόλοιπες νοµοθετικές ρυθµίσεις που ακολούθησαν, µέχρι και 

την αναθεώρηση του Συντάγµατος του έτους 2001 και την ψήφιση του 

εκτελεστικού αυτής νόµου 3208/2003, έχουν δηµιουργήσει κλίµα εχθρικό 

προς το δάσος και σχεδόν το έχουν µετατρέψει σε εχθρικό στόχο, 

συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της βουλιµίας πολλών που επιβουλεύονται 

την δηµόσια δασική περιουσία.  

 

Τα ανωτέρω, µαζί µε την επιχειρούµενη νέα αναθεώρηση του άρθρου 24, σε 

συνδυασµό µε την αναθεώρηση των άρθρων 117 και 100,  όχι µόνο επιτείνουν την εν 

λόγω εχθρότητα έναντι του δάσους, αλλά επί πλέον αποτελούν βιασµό της ελληνικής 

γλώσσας, της φύσης και της επιστήµης και µάλιστα βιασµό µέσω της νοµοθετικής 

διαδικασίας και της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγµατος.   

 

Ο βιασµός  

Με την ψήφιση του Ν. 998/79 και µε σκοπό να εξασφαλιστεί, παρά τις αντιδράσεις 

τότε πολλών επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων, η δυνατότητα διάθεσης  δασών 

και δασικών εκτάσεων σε συγκεκριµένες εξωδασικές χρήσεις (άρθρα 

45,46,49,50,51,52,56,57,58), εισήχθη για πρώτη φορά και καθιερώθηκε νοµοθετικά ο 
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όρος «∆ασική έκταση1».. Στην συνέχεια, µε το άρθρο 4 παρ. 1, και µε κριτήριο την 

ωφελιµότητα και τις λειτουργίες τις οποίες αυτά εξυπηρετούν (προσφορά προϊόντων, 

συµβολή στην διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας, εξυπηρέτηση της 

διαβίωσης του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος), για τον σκοπό της 

προστασίας αυτών διακρίθηκαν πέντε κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων, στις 

οποίες επιτρέπονται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις συγκεκριµένες επεµβάσεις ή 

αλλαγές χρήσης. Έτσι µε την εν λόγω διάκριση, αντί της προστασίας, εισήχθη η 

αποπροστασία και  αποδοχή αλλαγής χρήσης της δασικής γης σε συγκεκριµένους, 

περιορισµένους είναι αλήθεια, σκοπούς..  

Ακολούθησε η αναθεώρηση του 2001, κατά την οποία, ύστερα από πολλές 

κοινωνικές αντιδράσεις και αντιδράσεις επιστηµονικών και περιβαλλοντικών φορέων, 

διαµορφώθηκε τελικά το άρθρο 24, κατά τρόπο φιλοπεριβαλλοντικό µεν, πολύ 

περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικό από τις αρχικές προθέσεις του εισηγητή2, αλλά 

κατά πολύ λιγότερο φιλοπεριβαλλλοντικό έναντι του ταυτάριθµου άρθρου του 

Συντάγµατος του 1975 (πιν. 1). Επαναλήφθηκε και εδώ, το 2001, σε συνταγµατικό 

πλέον επίπεδο, ο βιασµός της γλώσσας, της επιστήµης και της φύσης, η διάσπαση 

δηλαδή της έννοιας της δασικής γης επί της οποίας εδράζονται τόσο τα µη 

υποβαθµισµένα όσο και τα υποβαθµισµένα (λιγότερο ή περισσότερο) δασικά 

οικοσυστήµατα. Έτσι, πέρα από κάθε γλωσσολογική και εννοιολογική αρχή,  

διασπάστηκε  η έννοια της δασικής γης και διακρίθηκε  σε γη του δάσους και σε γη 

της δασικής έκτασης3! Σε ερµηνευτική δήλωση του συνταγµατικού νοµοθέτη, και 

κατ΄ αντίθεση προς το Σύνταγµα του 1975, συµπεριληφθήκαν εδώ και οι ορισµοί του 

«δάσους» και της «δασικής έκτασης», οι οποίοι είναι ουσιαστικά διαφορετικοί από 

τους αντίστοιχους ορισµούς του Ν. 998/79 (βλ. πίν. 1).  

Αναρωτιέται κάποιος, αν το µέρος της δασικής γης, το οποίο µετονοµάστηκε σε 

«δασική έκταση» ανήκει ή δεν ανήκει στη γη των δασικών οικοσυστηµάτων (µη 

υποβαθµισµένων και λιγότερο ή περισσότερο υποβαθµισµένων),  δηλ. του λιγότερο ή 

                                                 
1 «Ως δασική έκταση νοείται κάθε έκταση της επιφάνειας του εδάφους, καλυπτόµενη από αραιά ή 
πενιχρή, υψηλή ή θαµνώδη, ξυλώδη βλάστηση οποιασδήποτε διαπλάσεως» 
2 Είχαν αυτές διαφανεί από τις δηµόσιες τοποθετήσεις του όσο και από τις συζητήσεις µε φορείς 
ειδικών επιστηµόνων , µεταξύ των οποίων και στην η σχετική συζήτηση στο τότε Τµήµα ∆ασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.  
3 Το παράδοξο και παράλογο της όλης ιστορίας προκύπτει αυτόµατα αν θελήσει κάποιος να 
διατυπώσει τα δύο ερωτήµατα: Πόση είναι η έκταση του δάσους ; Πόση είναι η έκταση της δασικής 
έκτασης ; 
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περισσότερο υποβαθµισµένου µη υποβαθµισµένου δάσους4. Και αν η δασική γη των 

αραιών ή σύµπυκνων θαµνώνων των αειφύλλων παλατυφύλλων στα χαµηλά 

υψόµετρα και των λοιπών φυτοκοινωνικών διαπλάσεων, πέραν των χαµηλών 

υψοµέτρων µέχρι και επάνω από τα δασοόρια των βουνών, ανήκει στη γη του δάσους 

ή όχι. Πέρα από την άποψη της επιστήµης, η οποία αναπτύσσεται πιο κάτω, δεν 

µπορεί κάποιος να αντισταθεί στον πειρασµό, να εντρυφήσει και στα ετυµολογικά και 

ερµηνευτικά λεξικά, για να συναντήσει την άποψη των γλωσσολόγων σε σχέση µε το 

εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων: δάσος, δασική, λόχµη και λιβάδι (για την 

περιοχή της υπαλπικής και ψευδαλπικής ζώνης, τα χορτολίβαδα της οποίας 

επιχειρήθηκε για πρώτη φορά µε τον Ν. …/1987 «περί βοσκοτόπων» να 

αποδεσµευθούν από την προστασία της δασικής νοµοθεσίας). Έτσι, ξεκινώντας από 

τα µεγάλα υψόµετρα επάνω από τα δασοόρια και οδεύοντας προς την παράκτια ζώνη 

των αειφύλλων πλατυφύλλων έχουµε το εξής περιεχόµενο: 

 
Λιβάδι: 

• «Λιβάδιον = Λιµών = τόπος κάθυδρος, και αεί χλοάζων, λειβάδι. (Σκαρλάτου 
∆. Βυζαντίου Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και Καθαρευούσης 
(1961). Σελ. 795-96   

 
• Λιβάδι = βοσκοτόπι, τόπος κατάλληλος για βοσκή. (Ετυµ. Μσν. Λιβάδι < 

µτγν. Λιβάδιον < αρχ, λιβάς < αρχ. ρ. λείβω (= στάζω, ρέω). Υπερλεξικό της 
Νεοελληνικής γλώσσας. Εκδόσεις Παγουλάτου. 1985. σελ.1641.  

 
Όσοι (εν ονόµατι της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας) επιχείρησαν να 

αποχαρακτηρίσουν και να αποδεσµεύσουν από την προστασία της δασικής 

νοµοθεσίας  τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, µε σκοπό να τις µετατρέψουν σε αγροτικές 

και στη συνέχεια και να τις προωθήσουν σε άλλες χρήσεις, παίρνουν την απάντηση 

σε τέσσερες λέξεις: «τόπος κάθυδρος και αεί χλοάζων». Αν αυτός ο τόπος µετά τον 

αποχαρακτηρισµό του θα παραµείνει κάθυδρος και αεί χλοάζων (για να θυµηθούµε  

και την ρίζα της λέξης αειφορία και αειφορικός) και αν θα είναι πράγµατι διαρκώς 

διαθέσιµος για την κτηνοτροφία, είναι δύο ερωτήµατα, που οι ίδιοι πρέπει να 

απαντήσουν. Αντίθετα, µπορεί αυτός να παραµείνει υπό την προστασία της δασικής 

νοµοθεσίας και να διαχειρίζεται µε κύριο στόχο την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας, 

αλλά υπό τις αρχές της αειφορικής πολυλειτουργικής διαχείρισης της δασικής γης. 

                                                 
4 η στο Σύνταγµα του 2001 µε την ερµηνευτική δήλωση σ΄ αυτό, οι όροι «δάσος» και «δασικό 
οικοσύστηµα» ταυτίζονται. Αλλά µε βάση την επιστήµη, η «δασική έκταση» αποτελεί επίσης «δασικό 
οικοσύστηµα», «δάσος»» (υποβαθµισµένο). Άρα;!   
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Η προστασία της δασικής γης από την µεταπολίτευση και µετά 
Ν. 998/79 Ερµηνευτική δήλωση 

στο Σύνταγµα 2001 
Προτεινόµενη 
αναθεώρηση 2006-07 

«∆άσος νοείται κάθε 
έκταση της επιφάνειας του 
εδάφους, η οποία 
καλύπτεται εν όλω ή 
σποραδικά από άγρια 
ξυλώδη φυτά οιωνδήποτε 
διαστάσεων και ηλικίας, 
που αποτελούν ως εκ της 
µεταξύ των αποστάσεως 
και αλληλεπιδράσεως 
οργανική ενότητα, και η 
οποία δύναται να 
προσφέρει προϊόντα 
εξαγόµενα από τα πιο 
πάνω φυτά ή να συµβάλει 
στην διατήρηση της 
φυσικής και βιολογικής 
ισορροπίας ή να 
εξυπηρετήσει την 
διαβίωση του ανθρώπου 
εντός του φυσικού 
περιβάλλοντος» 

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 
αλληλοεπίδρασής τους, 
ιδιαίτερη βιοκοινότητα 
(δασοβιοκοινότητα) και 
ιδιαίτερο φυσικό 
περιβάλλον (δασογενές).  
 

«Ως δασική έκταση νοείται 
κάθε έκταση της 
επιφάνειας του εδάφους, 
καλυπτόµενη από αραιά ή 
πενιχρή, υψηλή ή 
θαµνώδη, ξυλώδη 
βλάστηση οποιασδήποτε 
διαπλάσεως» 

«∆ασική έκταση υπάρχει 
όταν στο παραπάνω 
σύνολο η άγρια ξυλώδης 
βλάστηση, υψηλή ή 
θαµνώδης, είναι αραιά». 

∆εν έχει διατυπωθεί 
σχετική δήλωση.  
Από την εισηγητική 
έκθεση συνάγεται σαφώς, 
ότι θα επιλεγεί διατύπωση, 
που θα οδηγήσει τόσο 
στην χαλάρωση της 
προστασίας των δασών και 
δασικών εκτάσεων 
συνολικά, όσο και στην 
διαφοροποίηση του βαθµού 
προστασίας και µεταξύ 
δάσους και δασικής 
έκτασης. Επί πλέον 1. η 
δασική χρήση συνδέεται 
κατά τρόπο υποτακτικό µε 
την χωροταξική οργάνωση 
της χώρας, ως αυτή (η 
δασική) να µην αποτελεί 
χρήση. 2. Με την 
προτεινόµενη δηµιουργία 
του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου, 
παρακάµπτεται ο 
δικαστικό έλεγχος της 
συνταγµατικότητας των 
πράξεων της εκτελεστικής 
και της νοµοθετικής 
εξουσίας εξουσίας και 
εξαλείφεται ο ρόλος του 
ΣτΕ, που αποτελεί την 
µοναδική τελικά 
αποτελεσµατική ασπίδα 
στην προστασία του 
δασικού και λοιπού  
περιβάλλοντος.    
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.  
 
 
Λόχµη

5: 
• «πυκνό µέρος του δάσους από θάµνους, όπου φωλιάζουν άγρια ζώα ή 

θηράµατα»1  
• «µέρος του δάσους εκ πυκνών θάµνων κατάλληλος δια την φωλεάν 

άγριων ζώων» 2 
• δασοτόπι κατάλληλο για κρύπτη αγριµιών και θηραµάτων (λέχοµαι = 

πλαγιάζω) 3 
• δάσος από πυκνά χαµόδενδρα, τόπος  αρµόδιος διά λόχον (καρτέρι) 4 
• τόπος γεµάτος πυκνούς θάµνους, συνήθως καταφύγιο άγριων θηραµάτων» 

5  
• πυκνό µέρος του δάσους από θάµνους, όπου φωλιάζουν άγρια ζώα ή 

θηράµατα 6 
 
Αµφιβάλλει κανείς, ότι ένα δάσος ή ένα µέρος του µπορεί να συγκροτείται και από 

θάµνους;  

 

∆ασικός
6 = «επίθετο: προέρχεται από τη λέξη δάσος» 1 

• « ο του δάσους»2 

• «ο σχετικός µε το δάσος» 3 

• «αυτός που έχει σχέση µε το δάσος, αυτός που ανήκει στο δάσος» 4 

• «αυτός που σχετίζεται µε το δάσος: έκταση, έλεγχος, προϊόν, υπηρεσία, … 5 

• «παράγωγο της λέξης δάσος», «αυτός που προέρχεται ή ανήκει στο  δάσος» 6 

• «αυτός που ανήκει στα δάση ή προέρχεται από αυτά»7 

• «που ανήκει ή που αναφέρεται στα δάση ή που  αναφέρεται σε αυτά: ∆ασική 

έκταση, ∆ασικοί δρόµοι, δασικός πλούτος, δασικά προϊόντα,, δασική οικονοµία, 

δασική υπηρεσία. Ονοµασία υπαλλήλων τη δασικής υπηρεσίας» 8  
                                                 
5   1. Επίτοµο λεξικό της νεοελληνικής. Εκδόσεις Παγουλάτου.  
      2. ∆. ∆ηµητράκου. Νέον Ορθογραφικόν  Ερµηνευτικόν Λεξικόν., σελ. 868  
      3.  Ελληνικό Λεξικό. Τεγόπουλος Φυτράκης. Σελ. 30. 
      4. Σκαρλάτου ∆. Βυζαντίου Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και Καθαρευούσης (1961). Σελ. 807.  
      5. Γ. Μπαµπινιώτης: Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας). Σελ.1030. Κέντρο Λεξικολογίας. 1998.  
      6.  Εµµ. Κριαράς: Νέο Ελληνικό Λεξικό. Σελ. λύκος.  
 
6   1. Σακελλαρίου Χ.: Γενικό Λεξικό Καθαρεύουσας – ∆ηµοτικής 
      2. Τεγόπουλος – Φυτράκης 
      3. Επίτοµο Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας. Εκδόσεις Παγουλάτου 
      4. Γεωργοπαπαδάκου Α. Το Μεγάλο Λεξικό.  
      5. Μπαµπινιώτης Ι.  Λεξικό της ελληνικής γλώσσας). Κέντρεο Λεξικολογίας. 
      6. Κουλάκης Ι. Το Μεγάλο Ετυµολογικό Λεξικό. Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία  
      7. Νέο Λεξικό της Ελληνικής» Εκδόσεις Σταφυλλίδη 
       8. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Α.Π.Θ. Ίδρυµα Μανώλη Τριανταφυλλίδη., 
           σελ. 335. 
        9. Εµµ. Κριαράς: Νέο Ελληνικό Λεξικό. Σελ. δασερός  
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• «που ανήκει ή που αναφέρεται στα δάση ή που προέρχεται από αυτά: 

περιφέρεια, / ζώνη / νοµοθεσία, πολιτική, προϊόντα, βιοµηχανία 9                                                                                                                                                                                  

 

Και από άποψη δηλαδή εννοιολογικού περιεχοµένου, αυτό που αποκλήθηκε «δασική 

έκταση»: 

• είτε είναι γη η οποία ανήκει στο δάσος, που αναφέρεται στο δάσος, είναι 

δηλαδή έκταση δάσους,  

• είτε είναι γη η οποία προέρχεται από το δάσος, είναι δηλ. γη επί της οποίας 

υπήρχε στο παρελθόν δάσος,  που λειτούργησε επί της γης αυτής επί πολλά 

χρόνια..  

 

Αποτέλεσµα της επί πολλά χρόνια λειτουργίας της δασικής βλάστησης επί της εν 

λόγω γης είναι, το κάτω από την επιφάνεια της γης αυτής έδαφος να έχει 

αποκτήσει ειδική δοµή και ειδικά φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά. Αυτή 

ακριβώς η δοµή και αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά την εντάσσουν στην 

κατηγορία «δασική γη» και την διαφοροποιούν από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 

γης (αγροτική, οικοπεδική κλπ)7. Οποιαδήποτε δηλαδή άλλη κατηγορία γης δεν 

διαθέτει την ειδική δοµή και τα ειδικά φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά της 

δασικής γης, και µάλιστα ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω δασική γη συνεχίζει ή 

όχι, την στιγµή της θεώρησής της, να καλύπτεται από δασική βλάστηση. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά, και  µετά την αφαίρεση - καταστροφή της δασικής 

βλάστησης, συνεχίζουν να υπάρχουν και να είναι αδιαµφισβήτητα  ανιχνεύσιµα 

επί πολλά χρόνια, αρχικά στην επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια σε 

µεγαλύτερο βάθος. Η µόνη περίπτωση απώλειας των εν λόγω χαρακτηριστικών 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα είναι να αποµακρυνθεί το έδαφος βίαια σε όλο το 

βάθος του7.  

 

Είναι ή δεν είναι δάσος η «δασική έκταση»; 

                                                 
7 Brady N.C., and Weil R.R.2002. The Nature and Properties of Soils. 13th Edition.  Prentice Hall. 
   Upper Saddle River, New Jersey. Pp 54-58.  
   Armson K.A., 1977. Forest Soils. Properties and Processes. p. 294, 313 
   Παπαµίχος Ν.Θ. 1996. ∆ασικά Εδάφη. Σχηµατισµός, Ιδιότητες, Συµπεριφορά. Θεσσαλονίκη. 
   Αλιφραγκής ∆.Α. 2007. Το έδαφος: Γένεση και ιδιότητες . Υπό έκδοση 
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Μόνο η περίπτωση της κάλυψης αγροτικής ή άλλης µη δασικής γης από είδη αραιάς 

ή πενιχρής άγριας βλάστησης (τεχνητά ή φυσικά) δεν αποτελεί δάσος επί δασικής γης. 

Με την δηµιουργία βαθµιαία όλων εκείνων των παραγόντων και των σχέσεων που 

χαρακτηρίζουν την βιοκοινότητα δάσος,  δηλ. οικολογικές - κοινωνικές σχέσεις 

µεταξύ των στοιχείων της βιοκοινότητας (είτε στενές σχέσεις  αλληλεξάρτησης, είτε 

απλές σχέσεις συνύπαρξης – Ντάφης 1985, σελ. 4) και µε την µακρόχρονη επίδραση 

της βιοκοινότητας επί της γεωκοινότητας  και την (µέσω του εµπλουτισµού µε 

οργανική ουσία δια του χούµου) δηµιουργία δασικού εδάφους, η αραιά και πενιχρή 

άγρια βλάστηση επί της µη δασικής γης εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου και 

µπορεί να αποκτήσει όλα τα   χαρακτηριστικά  του τυπικού µε την επιστηµονική του 

έννοια δάσους επί δασικής γης.  

 

Όλες οι άλλες περιπτώσεις «δασικής έκτασης», µε το περιεχόµενο είτε το οριζόµενο 

σον Ν. 998/79, είτε στο Σύνταγµα του 2001 και στον εκτελεστικό του Ν. 3208/2003, 

είτε µε όποιο ενδεχοµένως άλλο περιεχόµενο διαµορφωθεί και ορισθεί, στα πλαίσια 

της επιχειρούµενης συγκεκριµένης κατεύθυνσης νέας αναθεώρησης, είναι «δάσος» µε 

την επιστηµονική οικολογική του έννοια. Γιατί, και αν το δασικό έδαφος της γης 

αυτής είναι τελείως γυµνό, η δασική του δηλαδή βλάστηση έχει πλήρως καταστραφεί, 

τούτο διατηρεί επί µακρόν όλα τα χαρακτηριστικά και την δυναµική να την 

ξαναφιλοξενήσει µε επιτυχία (είτε φυσικά µέσω φυσικής αναγέννησης, είτε τεχνητά 

µε αναδάσωση), υπό τον όρο ότι θα έχει αρθεί η λειτουργία του αιτίου  της 

καταστροφής της βλάστησης. Και τούτο τεκµηριώνεται απόλυτα επιστηµονικά (βλ. 

πιο κάτω). 

  
Πού συγκεντρώνονται οι «δασικές εκτάσεις»και ποια τα χαρακτηριστικά τους;  
Για τι οποιαδήποτε «δασική έκταση», όπως νοµοθετικά και συνταγµατικά έχει 
αυτή οριστεί, είναι δάσος;  
 
Τα δάση της ζώνης της Ελλάδας ακολουθούν µία γενική υψοµετρική διάταξη – 
κατανοµή,  όπως αυτή του σχ.1. 
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υψόµετρο Φυσιογνωµία  δασών   Μορφή δάσους 

µέτρα 
  

 
 

2000  Ζώνη δασοορίων (1) 

 
Θαµνώνες και ποολίβαδα (υπαλπική ζώνη), πολλά αραιό δάσος 

(εικ.1,2,3)  
1750  

  

1500  

Ζώνη ψυχρόβιων 
κωνοφόρων (2) 

  
1250  

  

1000  

Ζώνη φυλλοβόλων 
πλατυφύλλων (οξυάς ή 

και µεικτών φυλλοβόλων) 
(3) 

  

750  

 

 
 

Μη υποβαθµισµένα συνήθως δάση υψηλά (εικ.4) 
 
 
 
 

 

Ζώνη φυλλοβόλων δρυών 
(4) 

500  
 

Αείφυλλα πλατύφυλλα–Μακί (υποβ/µένα) (εικ.5,6,7) 
 

250  

 
Φρύγανα (υποβαθµισµένα) (εικ. 8,9) 

 

Ζώνη  σκληροφύλλων 
πλατυφύλλων και 

θερµόβιων ολιγαρκών 
κωνοφόρων (5) 

0 Ζώνη της ελιάς   

    
    
 
 

1 υπαλπικοί θαµνώνες από άρκευθο, και φυσικά ποολίβαδα  

 
 

2: ελάτη, ερυθρελάτη, δασική πεύκη 

 
 

3,4: οξυά, καστανιά,  φράξος, σφένδαµος, φτελιά, φυλλοβόλες δρυες, φιλλύρα, σκλήθρο (αµιγή ή σε 
µείξη µε κωνοφόρα- ελάτη, µαύρη και δασική πεύκη) 

 

 

5 = αριά, δενδρώδης κουµαριά, τραχεία πεύκη, χαλέπιος πεύκη, κουκουναριά, κυπάρισσος, 
µακρόκαρπη άρκευθος, σχίνος, πουρνάρι, κουµαριά, φυλλίκι, ερείκη, ασπάλαθρος, αφάνα, 
ξυλοκερατιά, χουρµαδιά κλπ 
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Σύµφωνα µε τους Ντάφη (1985) 8, και Stasik (2003)9) και ξεκινώντας από τις υψηλές 

υψοµετρικές ζώνες προς τις χαµηλές µέχρι και το επίπεδο της θάλασσας, 

διακρίνονται 3 κύριες µορφές του δάσους ή αλλιώς δασικές διαπλάσεις:  

1. ∆άση από ψυχρόβια κωνοφόρα  

2. ∆άση από περιοδικά φυλλοβολούντα πλατύφυλλα 

3. ∆άση από αείφυλλα πλατύφυλλα: 

                       α. τροπικά – υποτροπικά 

                       β. από σκληρόφυλλα είδη 

 

Με εξαίρεση τα αείφυλλα πλατύφυλλα της τροπικής υποτροπικής ζώνης, στην 

Ελλάδα υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες δασικές διαπλάσεις – µορφές δάσους. Οι 

«δασικές εκτάσεις» συγκεντρώνονται κατά πλειονότηα στην ζώνη των δασοορίων και 

στην ζώνη των αειφύλλων πλατυφύλλων και των φρυγάνων (σχ.1). 

 
Ειδικά για την ζώνη των αειφύλλων σκληροφύλλων πλατυφύλλαων, ο Ντάφης (1986, 

σελ. 15) αναφέρει επί λέξει:  

«Όπου το υποτροπικό κλίµα µεταβαίνει στο µεσογειακό µε εκφρασµένο ξηρό καλοκαίρι 

και υγρό ήπιο χειµώνα, αντικαθίστανται τα δαφνοειδή δάση από θαµνώνες αειφύλλων 

πλατυφύλλων ειδών. Στη σύνθεση των δασών αυτών:  

• Συµµετέχουν πολυάριθµα είδη από αείφυλλες δρύες: αριά (Quercus illex), 

πουρνάρι (Q. Coccifera), η αγριελιά (Olea europaea), η χουρµαδιά (Phoenix 

dactylifera) κλπ.  

 

• Επίσης συναντούµε ένα αριθµό από ανθεκτικά στην ξηρασία, ολιγαρκή 

κωνοφόρα, όπως η χαλέπιος πεύκη Pinus halepensis), τραχεία πεύκη (Pinus 

brutia), η  κυπάρισσος (Cupressus sempervirens), η µακρόκαρπη άρκευθος 

(Juniperus macrocarpa»… 

 

• «Στην περιοχή αυτή, όπου αναπτύχθηκαν οι πρώτοι πολιτισµοί, έχουν 

καταστραφεί τα περισσότερα αρχικά δάση από πυρκαγιές, ληστρικές υλοτoµίες, 

                                                 
8 Ντάφης Σ. 1986. ∆ασική Οικολογία. Θεσσαλονίκη, σελ. 15 
           ) και  
9 Stasik  2003, σελ. 14 
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εκχερσώσεις και την αιγοβοσκή. Στη θέση τους εµφανίζονται σχεδόν 

αδιαπέρατοι θαµνώνες” ( τα γνωστά “MAKI”). 

 

• Σε πολλές περιπτώσεις η υποβάθµιση έχει προχωρήσει ακόµη περισσότερο και 

οδήγησε στην πλήρη σχεδόν απόπλυση και διάβρωση του εδάφους».  

 

Συνεπώς, η εµφανιζόµενη, σήµερα ή οποιαδήποτε άλλη στιγµή, πυκνή βλάστηση των 

αδιαπέρατων θαµνώνων και η αραιά ή η πενιχρή βλάστηση της ζώνης των αειφύλλων 

σκληροφύλλων πλατυφύλλων, καθώς και οι φαινόµενες ως γυµνές εκτάσεις γης  των 

φρυγάνων (εικ.  και..), δεν είναι τίποτε άλλο παρά µεγαλύτερου ή µικρότερου βαθµού 

υποβάθµιση των αρχικών δασών αριάς, πεύκης, κυπαρισσιού και πουρναριού ή 

ξυλοκερατιάς και αρκεύθου. Εξ άλλου, ακριβώς δίπλα από τα υποβαθµισµένα αυτά 

οικοσυστήµατα, σε πολλές περιοχές (Χαλκιδική, Κρήτη, νησιά),  εκτείνονται τα 

ωραιότατα και ακµαιότατα (αυτά αρχικά) δάση, τα οικοσυστήµατα “Klimax” ( εικ…)      

 

Υψηλότερα της ζώνης των ψυχροβίων κωνοφόρων είναι η ζώνη των δασοορίων, µε  

τα δικά της οικοσυστήµατα, δηλ. τους υπαλπικούς θαµνώνες και τα υπαλπικά 

ποολίβαδα – θερινά λιβάδια. Στην ζώνη αυτή, οι επικρατούσες συνθήκες κατά τους  

Μουλόπουλο (χ.χ.) και Ντάφη (1986) έχουν ως εξής:  

• Μεγαλύτερη διακύµανση θερµοκρασίας ηµέρας – νύχτας (> δυσκολίες στην 

ανάπτυξη φυτών και δένδρων) 

 

• Ισχυρότερη κυανή και υπεριώδης ακτινοβολία (> δυσµενής επίδραση στην 

αύξηση ξυλωδών φυτών) 

 

• Χαµηλές θερµοκρασίες, διάρκεια χιονοκάλυψης µεγαλύτερη, µικρή βλαστητική 

περίοδος, πρώιµοι παγετοί (µε συνέπεια τα δενδρώδη είδη να είναι θαµνώδους 

µορφής, καλυπτόµενα τον χειµώνα από χιόνι και το γεγονός αυτό ακριβώς 

διαµορφώνει την εικόνα και φυσιογνωµία των δενδροορίων – δασοορίων µε 

κυριαρχούσα βλάστησης αυτή  υπαλπικών θαµνώνων του νανώδους Juniperus 

nana και και των υπαλπικών ποολίβαδων – θερινών λιβαδιών. 

 

• Τα φυσικά δασοόρια στην Ελλάδα έχουν υποχωρήσει ανθρωπογενώς κατά 150-

200 µ., λόγω συνδυασµού υπερβόσκησης και πυρκαγιών των κτηνοτρόφων 
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 Λόγω ακριβώς των συνθηκών αυτών τα οικοσυστήµατα στην εν λόγω ζώνη είναι 

πολύ εύθραυστα.  (Εδώ και οι «Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής» είναι 

καταστρεπτικοί»). Η κύρια δε λειτουργία τους δεν είναι η χρήση τους (από τους 

νοµάδες κτηνοτρόφους) ως φυσικών θερινών λιβαδιών διάρκειας 2 έως τριών το πολύ 

µηνών, αλλά η καθ΄ όλο το έτος λειτουργία τους ως ενός τεράστιου αποταµιευτήρα 

νερού, µε τη µορφή του χιονιού και του πάγου (βλ. και Στάµου 200710) Αν, λοιπόν, η 

γη των οικοσυστηµάτων αυτών και τα ίδια τα  οικοσυστήµατα αυτά είναι επιδεκτικά  

αποδέσµευσης από την προστασία της δασικής νοµοθεσίας, αν αυτά είναι επιδεκτικά  

αποχαρακτηρισµού τους από δασική γη  ή είναι επιδεκτικά µεταχαρακτηρισµού τους  σε 

αγροτική / οικοπεδική γη είναι ένα θέµα, που µόνο οι ευφάνταστοι επαγγελµατίες 

καιροσκόποι  θα µπορούσαν να σκεφθούν.   

Πρέπει εδώ, επίσης, να τονισθεί, ότι όλες οι πιο πάνω µορφές δάσους (υψηλού ή 

χαµηλού, λιγότερου ή περισσότερου υποβαθµισµένου, είναι εξελίξιµες προς τα 

οικοσυστήµατα “Klimax”, αν αρθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την 

υποβάθµιση (σχ. 2).  Γι΄ αυτό και είναι προστατευτέες και πρέπει να συνεχίσουν 

να είναι προστατευτέες από τη δασική νοµοθεσία και από το Σύνταγµα. Ο λόγος 

ακριβώς αυτής τους της εξελιξιµότητάς επέβαλε, ώστε 1. στον ορισµό του 

δάσους στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2152/200311  οι οριζόµενες διαστάσεις 

επιφάνειας γης και δένδρων / θάµνων αναφέρονται στην ώριµη ηλικία και όχι 

στην εικόνα τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή12 και 2. όλες οι πιο πάνω  

                                                 
10 Στάµου 2007. ∆ασική πολυλειτουργική γη: Μια διαρκής διελκυστίνδα και καλλιέργεια προσδοκιών. 
    (Οµιλία για την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας 2007).  
11Κανονισµός  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την 
   παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Εστίαση στα δάση –  
  “ Forest Focus”).  Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 324 της 11/12/2003 σ. 0001 - 0008 

12 Για τους σκοπούς του κανονισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 
α) "∆άσος" σηµαίνει επιφάνεια γης  µεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο, µε και βαθµό κάλυψης του εδάφους από 
την κόµη των δένδρων (ή ισοδύναµο βαθµό ξυλοβρίθειας) άνω του 10 %. Τα δένδρα θα πρέπει να είναι 
ικανά στον συγκεκριµένο τόπο να φθάσουν το ύψος τουλάχιστον των 5 µέτρων, στην   ώριµη ηλικία τους. 
Το «δάσος» µπορεί να συγκροτείται είτε από κλειστούς δασικούς σχηµατισµούς, όπου δένδρα διαφορετικών 
ορόφων και υπόροφης βλάστησης καλύπτουν υψηλό ποσοστό του εδάφους, είτε από ανοικτούς δασικούς 
σχηµατισµούς µε συνεχή κάλυψη από βλάστηση, όπου ο βαθµός κάλυψης του εδάφους από την κόµη των 
δένδρων υπερβαίνει το 10 %. Νεαρές φυσικές συστάδες και όλες οι φυτείες που έχουν δηµιουργηθεί για 
δασοπονικούς σκοπούς και δεν έχουν ακόµη φθάσει πυκνότητα κόµης 10 % ή ύψος δένδρων 5 µέτρα 
περιλαµβάνονται στο «δάσος», όπως επίσης και οι περιοχές που κανονικά αποτελούν τµήµα δασικής 
περιοχής, αλλά προσωρινά, λόγω ανθρώπινης παρέµβασης ή φυσικών αιτίων, δεν καλύπτονται από δάσος, 
προσδοκάται όµως να ξαναγίνουν δάσος. Στον ορισµό του "δάσους" συµπεριλαµβάνονται: δασικά φυτώρια 
και συστάδες σποροπαραγωγής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του δάσους· δασικοί δρόµοι, 
αποψιλωµένες επιφάνειες, αντιπυρικές ζώνες και άλλες µικρές ακάλυπτες περιοχές εντός δάσους· δάση σε 
εθνικά πάρκα, φυσικά αποθέµατα και άλλες προστατευόµενες περιοχές όπως είναι οι περιοχές ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού, επιστηµονικού, ιστορικού, πολιτιστικού ή πνευµατικού ενδιαφέροντος· αντιανεµικοί 
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Σχ. 2. Συστατικά στοιχεία του δασικού οικοσυστήµατος13 

 

µορφές δάσους είναι προστατευτέες και πρέπει να εµπεριέχονται στις αναφορές 

των χωρών µελών προς την ΕΕ14 (.  

Ανάλογη πρόβλεψη και ορισµοί περιέχονται στα κείµενα του του Οργανισµού 

Τροφίµων και Γεωργίας (FAO)15 του ΟΗΕ. 

                                                                                                                                            
φράκτες και προστατευτικές ζώνες δένδρων µε επιφάνεια τουλάχιστον 0,5 εκτάριο και πλάτος άνω των 20 
µέτρων. Συµπεριλαµβάνονται οι φυτείες δένδρων καουτσούκ και φελλοφόρων δρυών. Από τον ορισµό 
εξαιρούνται ωστόσο εκτάσεις χρησιµοποιούµενες κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες. 

β) "Άλλη ξυλώδης γη" σηµαίνει γη µε βαθµό κάλυψης του εδάφους από την κόµη των δένδρων (ή 
ισοδύναµο βαθµό ξυλοβρίθειας)  5 έως 10 % από δένδρα που, στον συγκεκριµένο τόπο έχουν την ικανότητα 
να φθάσουν σε ύψος 5 µέτρων κατά την ώριµη ηλικία τους ή µε βαθµό κάλυψης του εδάφους από την κόµη 
των δένδρων (ή ισοδύναµο βαθµό ξυλοβρίθειας)  άνω του 10 % από δένδρα, που στον συγκεκριµένο τόπο 
δεν έχουν την ικανότητα να φθάσουν σε ύψος 5 µέτρων κατά την ώριµη ηλικία τους (π.χ. δένδρα-νάνοι ή 
καχεκτικά δένδρα) και κάλυψη από, ξυλώδεις ή µη, θάµνους. Από τον ορισµό αυτό εξαιρούνται περιοχές 
καλυπτόµενες µε δένδρα, ξυλώδεις ή µη θάµνους που αναφέρονται παραπάνω αλλά έχουν επιφάνεια 
µικρότερη του 0,5 εκταρίου και πλάτος κάτω των 20 µέτρων και οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία 
«άλλη γη»": Εξαιρούνται επίσης εκτάσεις χρησιµοποιούµενες κατά κύριο λόγο για αγροτικές 
δραστηριότητες. 

γ) "Άλλη γη" σηµαίνει γη µη κατατασσόµενη στην κατηγορία «δάσος» ή στην κατηγορία  "άλλη ξυλώδης     
γη" όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισµό, αλλά η οποία, ωστόσο, έχει περιληφθεί στις στατιστικές       
δασικών πυρκαγιών σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Οι εκτάσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν      
ερεικώνες, χέρσες ή γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν µε, ή περικλείονται από, δασική γη. 

Και για τις τρεις ανωτέρω κατηγορίες, οι χώρες µέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικά reports, στα 
πλαίσια της αξιολόγησης της προόδου της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
δασών όλων των τύπων. 
13 Στην βιοκοινότητα δάσος συναντάµε όλες τις δυνατές οικολογικές – κοινωνικές σχέσεις, από την απλή 
      συνύπαρξη  µέχρι την πολύ στενή σχέση και την αµοιβαία αλληλεξάρτηση (Ντάφης 1986).   

 
14 European forest types. Categories and types for sustainable forest management reprting and policy.  
    European Environment Agency. EEA Technical report No 9/2006. 
15 FAO - Forestry Department 2004.. Global Forest Resource Assessment Update 2005. Terms and Definitions 
     (Final version). Forest Resources Assessment Programme. Working paper 83E σελ. 16. Rome:  
     «∆άσος» και «ξυλώδης γη»: 
     «∆άσος» = έκταση γης µεγαλύτερη από 0,5 Ha, µε δένδρα υψηλότερα των 5 µέτρων και βαθµό κάλυψης  του 

Φυτοκοινότητα 

Άνθρωπος, 
Ζωοκοινότητα 

 
 

Βιοικοινότητα 

Βιογεωκοινότητα 
(Οικοσύστηµα) – Κlimax ή 

εξελισσόµενο προς Klimax ή 
υποβαθµισµένο 

Κλίµα 

Έδαφος 

Γεωκοινότητα 
(Βιότοπος, 
Οικότοπος) 
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Η δυναµική των δασικών οικοσυστηµάτων (βιογεωκοινοτήτων ) -  

- Οι µορφές διαχρονικής εξέλιξης αυτών 

Τα δασικά οικοσυστήµατα παρουσιάζουν µια συνεχή  µεταβολή της δοµής και 

της λειτουργίας τους συναρτήσει του χρόνου(Ντάφης 1986). Η µεταβολή αυτή 

είναι το αθροιστικό αποτέλεσµα  των εξής δύο ειδικότερων µεταβολών 

(συναρτήσει του χρόνου): 

• µεταβολών στην βιοκοινότητα («δυναµική της βιοκοινότητας») µε τη 

µορφή: 

• της «εξέλιξης» και 

• της «διαδοχής») και  

• µεταβολών στην  γεωκοινότητα (βιότοπο) 

  

Ειδικότερα:  

Η «εξέλιξη»είναι οι συναρτήσει της ηλικίας – «ετήσιες η πολυετείς» 

µεταβολές από τη δηµιουργία και ανάπτυξη της βιοκοινότητας µέχρι τη 

γήρανση και την ανανέωση αυτής. Π.χ η επανεµφάνιση του υπορόφου 

των αειφύλλων πλατυφύλλων, µετά από υλοτοµία και εκχέρσωση του 

προϋπάρξαντος δάσους χαλεπίου πεύκης (ή µετά καταστροφή αυτού από 

πυρκαϊά), η δηµιουργία του συνηρεφούς θαµνώνα,   και η εκ νέου 

διάσπαση και υποβάθµισή του λόγω νέων εκχερσώσεων ή λόγω 

βόσκησης σε συνδυασµό µε πυρκαϊά αυτού.  Ή ακώλυτη ανάπτυξη και 

εξέλιξη αυτού σε ωραιότατο και ξυλοβριθέστατο ανορθωµένο θαµνώνα 

αειφύλλων πλατυφύλλων, µέχρι το στάδιο της γήρανσης των ατόµων των 

                                                                                                                                            
     εδάφους από την κόµη µεγαλύτερο του 10 %, ή µε δένδρα ικανά να φθάσουν τα όρια αυτά στον συγκεκριµένο 
     τόπο.  
    «Ξυλώδης γη»: έκταση γης µεγαλύτερη από 0,5 Ha, µε δένδρα υψηλότερα των 5 µέτρων και βαθµό κάλυψης 
     του εδάφους από την κόµη µεγαλύτερο του 10 %, ή µε δένδρα ικανά να φθάσουν τα όρια αυτά στον 
     συγκεκριµένο τόπο ή µε βαθµό κάλυψης του εδάφους από µείξη θάµνων και δένδρων άνω του 10%. ∆εν 

     περιλαµβάνεται εδώ η γη στην οποία δεσπόζων χαρακτήρας είναι η αγροτική ή η αστική χρήση. Εδώ δεν   
     περιλαµβάνεται η γη στην οποία δεσπόζων χαρακτήρας είναι η αγροτική ή η αστική χρήση.  Περιλαµβάνονται  

      όµως οι σαβάνες. 
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επί µέρους ειδών θάµνων και την φυσική αντικατάσταση - . ανανέωση 

αυτών.  

  

Η «διαδοχή» είναι η µε την πάροδο του χρόνου αντικατάσταση ενός δασικού 

οικοσυστήµατος από ένα άλλο (δασικό ή άλλης φύσεως), π.χ. η βαθµιαία 

εισχώρηση και ανάπτυξη µέσα στον προηγούµενο θαµνώνα της αριάς ή της 

χαλεπίου πεύκης και η τελική  αντικατάστασή  του από υψηλό δάσος αριάς, ή από 

υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης, που αποτελούν τις ενώσεις  “klimax” στους 

λιγότερο και στους περισσότερο ξηρούς τόπους,  αντίστοιχα.  Ή η εκ νέου 

καταστροφή του δάσους της αριάς  και η εγκατάσταση  στην θέση του της 

«Paraklimax” του πουρναριού, της κουµαριάς, και περαιτέρω της δενδρώδους 

ερείκης, της, λαδανιάς, της αγριελιάς κλπ, δηλ. των περισσότερο 

ξηροθερµόβιων αειφύλλων πλατυφύλλων.   Ή η λόγω επανειληµµένων πυρκαϊών 

(των νοµάδων  κτηνοτρόφων) συνεχής στα δασοόρια υποχώρηση της νανώδους 

αρκεύθου και των λοιπών ανεπιθύµητων (για τα κτηνοτροφικά ζώα) ψυχρόβιων 

θάµνων και η βαθµιαία αντικατάσταση του θαµνώνα από ποολίβαδο.   

∆ηλαδή, στην πορεία του χρόνου διακρίνονται: η τρέχουσα (υφιστάµενη) εκάστοτε 

κατάσταση, τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης (ή «σειρά διαδοχής» ή «εξελικτική 

σειρά») και η τέλος τελική κατάσταση ισορροπίας «κλίµαξ», η οποία  αντιστοιχεί 

στο άριστο οικοσύστηµα µε βάση τις συγκεκριµένες ς συνθήκες της 

γεωκοινότητας.  

 

Μπορούν τα υποβαθµισµένα δάση, δηλαδή οι «δασικές εκτάσεις», να 

ανορθωθούν; 

Την απάντηση δίνει και πάλι ο Ντάφης (1986, σελ. 34-35) (και όχι µόνο): 

«ορισµένοι παράγοντες του περιβάλλοντος µπορούν εν µέρει και µέσα σε 

ορισµένα όρια να αντικατασταθούν ή να αρθούν από άλλους. Η αντικατάσταση 

αυτή δεν γίνεται όχι µόνο ανάµεσα στους παράγοντες του ανόργανου 

περιβάλλοντος αλλά και ανάµεσα στους παράγοντες του οργανικού 

περιβάλλοντος, καθώς και µεταξύ παραγόντων του οργανικού και του ανόργανου 

περιβάλλοντος, όπως π.χ. η επίδραση του ανταγωνισµού, της βοσκής. Η µείωση 
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του ανταγωνισµού µπορεί κάτω από ορισµένες συνθήκες να αντισταθµίσει την 

µικρή γονιµότητα του εδάφους». 

 Η ανωτέρω, σε ανύποπτο µάλιστα χρόνο διατυπωµένη, απάντηση της 

επιστήµης, σε συνδυασµό και µε όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα για τις 

µεταβολές των δασικών οικοσυστηµάτων συναρτήσει του χρόνου, αποτελεί τον 

κόλαφο: 

• σε όσους διατύπωσαν τον ελλειµµατικό επιστηµονικά ορισµό του 

δάσους στο Σύνταγµα του 2001  

• σε όσους εισήγαγαν σε συνταγµατικό κείµενο την «ανόητη» διάκριση 

«δάσους» και «δασικής έκτασης» (βλ. και Στάµου 2007) 

• σε όσους επιµένουν στη εν λόγω διάκριση και στην καθιέρωση 

διαφορετικού βαθµού προστασίας µεταξύ δασών και δασικών εκτάσεων, 

ενώ παράλληλα διατυµπανίζουν την αναβάθµιση των δασικών 

οικοσυστηµάτων στο προεκλογικό τους πρόγραµµα16  

 

Ο ρόλος της δασική γης 

 

Η δασική γη, είτε καλύπτεται από θαµνώνα, πυκνό ή αραιό ή µε πενιχρή 

βλάστηση,  είτε από θαµνώνα και ποώδη βλάστηση, είτε από χαµηλό ή υψηλό, 

αραιό ή πυκνό, υποβαθµισµένο ή µη, δάσος ασκεί ένα σύµπλοκο πολλαπλών 

λειτουργιών, (περιβαλλοντικές – οικολογικές, κοινωνικές, οικονοµικές). Στο 

σύµπλοκο αυτό, δεν πρέπει να εθελοτυφλούµε, αναζητώντας το άλλοθι των 

σκοπιµοτήτων µας στην (προσωρινή) απουσία δένδρων  και στην ανάγκη 

οικονοµικής ανάπτυξης της παρούσας γενεάς. Ειδικά οι ζώνες δασικής γης των 

αειφύλλων πλατυφύλλων και των δασοορίων καλύπτονται από κρίσιµης 

κατάστασης δασικά οικοσυστήµατα  που ασκούν κρίσιµες (για τις σηµερινές και 

τις µελλοντικές γενιές) λειτουργίες (νερού, αντιδιαβρωτικής17 προστασίας κλπ., 

                                                 
16 Στάµου Ν. 2007β,    http://aeiforia.for.auth.gr 
17 Η προτεινόµενη συνεπώς διαφοροποίηση της προστασίας για τις «δασικές εκτάσεις» αντίκειται 
     ευθέως και στην προτεινόµενη Οδηγία για την προστασία του εδάφους έναντι   της διάβρωσης.   
     European Comission 2006. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council 
     establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC Brussels, 
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βλ. και Στάµου 2007γ18), µε βάση την επικαλούµενη στην προτεινόµενη νέα 

αναθεώρηση αρχή της αναλογίας, θα πρέπει να τεθούν υπό απόλυτη προστασία, 

αντί του αποχαρακτηρισµού τους ή την διαφοροποίηση του βαθµού προστασίας 

αυτών.  

Τα ερωτήµατα 

Πώς γίνεται λοιπόν; Είµαστε µια σύγχρονη Ελλάδα που δεν αντιλαµβάνεται (ή 
δεν θέλει να αντιλαµβάνεται;) τις περιβαλλοντικές εξελίξεις; 

Υπάρχει και ποιος είναι ουσιαστικά ο ρόλος και η ευθύνη των  συµβούλων της 
εκάστοτε κυβέρνησης; ∆εν φθάνουν οι τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές 
τύπου δάσους Κοτζά Ορµάν (Μεγάλου ∆άσους) στην περιοχή του Νέστου (εικ. 
18); Πρέπει να επαναληφθούν αυτές σε µεγαλύτερη έκταση και σε περίοδο που 
η Ελλάδα θα εκτεθεί οπωσδήποτε διεθνώς19; 

Γιατί αντιστρέφουµε τη λογική; Η δασική γη, µε το πιο πάνω πολυλειτουργικό 
της ρόλο, δε αποτελεί είδος χρήσης, που ο χωροταξικός σχεδιασµός θα πρέπει 
να θεωρεί ως επί το πλείστον ως δεδοµένη; Γιατί αντιµετωπίζεται ως 
υποτακτική αναγκαστικά του χωροταξικού σχεδιασµού; 

Η νέα διακυβέρνηση δεν απαιτεί την στάθµιση και την διάχυση της 
περιβαλλοντικής πληροφορίας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τόσο 
σηµαντική και τέτοιας έκτασης  νέα συνταγµατική µεταβολή; ∆εν απαιτεί 
περιβαλλοντική πληροφόρηση; Με ποια περιβαλλοντική πληροφόρηση θα 
διαµορφωθεί η κατά συνείδηση θέση και ψήφος του βουλευτή; Που είναι 
αναρτηµένη η σχετική µε την νέα προτεινόµενη αναθεώρηση περιβαλλοντική 
πληροφορία, για τον έχοντα το σχετικό δικαίωµα πληροφόρησης πολίτη;  

Πώς είναι δυνατόν, µέσω συνταγµατικών ρυθµίσεων να προωθείται η 
επιβράβευση των παρανοµούντων αντί της συγνώµης τους της εξόφλησης του 
χρέους τους προς την κοινωνία; 

Και η έννοια της  κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης κοινωνίας; 

Τα απορηµένα µάτια και η οργή των νέων; 

 

Γιατί µια τέτοια διακινδύνευση εκ µέρους του έχοντος την πρωτοβουλία 

Πρωθυπουργού;  

                                                                                                                                            
     22.9.2006, COM(2006) 232 final, 2006/0086 (COD) άρθρο 1 (The provisions of this Directive  
     relate to environmental protection, and consequentlythe legal base chosen is Article 175(1) of the  
    EC Treaty). Directorate-General for Environment, Unit B1: Agriculture, Forests and Soil. 
18 Στάµου Ν. 2007γ. Πολυλειτουργική δασική γη: Μια διαρκής διελκυστίνδα και καλλιέργεια 
    προσδοκιών. Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας 2007. Θεσσαλονίκη. Αίθουσα Συνεδριάσεων Παλαιάς 
    Φιλοσοφικής Σχολής.  
19 Η νέα εκτιµώµενη µαζική µάλιστα ανάλωση των αναεώσιµων δασικών οικοσυστηµάτων και της 
δασικής γης αντίκειται και στην νέα «Θεµατική Στρατηγική για τους φυσικούς πόρους», άρθρο 119.   
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Το δάσος από τα ξύλα του καίγεται … 

Είναι φανερό λοιπόν, ότι:  

• Το ∆ικαστικό Σώµα και το ΣτΕ (µε τις αποφάσεις και την αναγκαία 

ταχύτητα εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων) 

• Οι Βουλευτές – οι πολιτικοί / πολιτευτές,  

• Η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση  

• Οι σύµβουλοι των πολιτικών 

•  Τα ΑΕΙ (και ειδικά τα ΑΕΙ ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και 

τα ΤΕΙ ∆ασοπονίας) 

• Οι Επιστήµονες και ειδικότερα οι Γεωτεχνικοί κλάδοι και οι οικολογικές 

οργανώσεις 

• Η ∆ηµόσια ∆ασική ∆ιοίκηση  

και όχι µόνο ο πολίτης, µε την εκπλήρωση ο καθένας τους του χρέους 

απέναντι στην προστασία του δασικού φυσικού περιβάλλοντος, µε τις 

ενέργειες ή µε τις παραλείψεις, θα είναι οι βασικοί συντελεστές στην 

προστασία ή στην οριστική ανάλωση του σηµαντικότατου τµήµατος της 

ελληνικής πολυλειτουργικής δασικής γης, που από ορισµένες πλευρές ή 

λειτουργίες ανήκει σε όλους µας, σε κανένα όµως αποκλειστικά, αλλιώς:  

Το δάσος από τα ξύλα του καίγεται…. 

 

Παρατήρηση: Οι φωτογραφίες που ακολουθούν βιβλιογραφούνται ως 

εξής: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9α, 9β, 10, 16, 17: από ΕΕΑ (βλ. υποσηµείωση 13) 

8: Στ. Γκατζογιάννης 

11, 13, 14: από διαδίκτυο  
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Εικ. 1. ∆άσος κέδρου στα δασοόρια (περιοχή – διαρκής φυσικός ταµιευτήρας νερού) 

 
Εικ. 2. Συστάδα δάσους κέδρου στα δασοόρια 
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Άλλη σχετική βιβλιογραφία 
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Στάµου Ν. 2007. Σκέψεις και ερωτήµατα ενόψει της αναθεώρησης του άρθρου 24. 
http://aeiforia.for.auth.gr                        
 
Στάµου Ν. 2007γ.  ∆ασική γη: Ένας όλο και  περισσότερο βαλλόµενος περιβαλλοντικός 
πόρος. (Ηµερίδα “ ∆ΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ”. 
ΑΘΗΝΑ 28 Φεβρουαρίου).  

 

 


