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∆ασική γη: ένας όλο και περισσότερο βαλλόµενος περιβαλλοντικός στόχος 
(ενώ τα περιβαλλοντικά προβλήµατα οξύνονται συνεχώς) 

                                                        Νικ. Ι. Στάµου1  
 
 
 
Έχουν γραφεί πολλά για τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και των δασικών 

εκτάσεων, για τη σηµασία δηλαδή και τις λειτουργίες (περιβαλλοντικές, οικονοµικές, 

πολιτισµικές) Οι εν λόγω λειτουργίες ασκούνται από την γη αυτή συνολικά, µε 

διαφοροποιήσεις διαπεριφερειακά και διαχρονικά µόνο ως προς την ένταση κάθε µιας 

από αυτές. Η εκδήλωσή τους είναι τόσο περισσότερο αειφορική όσο περισσότερο 

αειφορική είναι και η διαχείριση της δασικής γης.  

 

Οποιαδήποτε, µεταβολή στην έκταση της δασικής γης προκαλεί αρνητική ποσοτική και 

ποιοτική µεταβολή στο σύνολο των πιο πάνω λειτουργιών. Ποιος έχει το δικαίωµα, να 

στερήσει από τους οικισµούς και τις πόλεις (του σήµερα και του αύριο) το περιαστικό τους 

(αλλά και το ευρύτερο) δασικό πράσινο και από πού αντλεί το δικαίωµα αυτό; Στην 

Ευρώπη, η δασική γη µέσα και γύρω από τους οικισµούς και τις πόλεις προστατεύεται 

και διατηρείται ως κόρη οφθαλµού, λόγω ακριβώς των πιο πάνω λειτουργιών και ουδείς  

διανοείται εκεί να αποχαρακτηρίσει εκτάσεις της.  

 

Πως, σύµβουλοι ποιού επιστηµονικού κλάδου  και µε ποιες επαγγελµατικές 

αποκλειστικά σκοπιµότητες,  παραβαίνοντας το επιστηµονικό τους όρκο2 για χρηστή 

χρήση και εφαρµογή της επιστήµης τους, εισηγούνται αποχαρακτηρισµούς δασικής γης 

για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, όταν η δασική αυτή γη ανέκαθεν χρησιµοποιείται και 

µάλιστα  ως αειφορικός βοσκότοπος («δασικός βοσκότοπος»); Πώς ενέπλεξαν την χώρα, 

µε κίνδυνο να την εκθέσουν ανεπανόρθωτα στην Ε.Ε.,   µε το να εντάξουν στον ΟΣ∆Ε 

αναδασωτέες και αναδασωµένες εκτάσεις; ∆εν ήταν αρκετές οι παραχωρήσεις δασικής 

γης της 10ετίας του ΄60, για αποκατάσταση ακτηµόνων καλλιεργητών; ∆εν τους αρκεί η 

απαράδεκτη για τον ίδιο σκοπό τεράστια περιβαλλοντική και οικονοµική ζηµιά που οι 

ίδιοι προκάλεσαν από την µεθοδευθείσα απόλυτα κοντόφθαλµη καταστροφή του 

                                                 
1 Καθηγητής ∆ασική Οικονοµικής και Οκονοµικής Φυσικών Πόρων στο Α.Π.Θ. 
2 …«κατ΄ επιστήµην βιωσόµεθα, ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύµατι αληθείας»… 
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σηµαντικότατου πεδινού δάσους του Κοτζά Ορµάν («Μεγάλο Ρουµάνι») στις εκβολές 

του Νέστου ποταµού, έκτασης 72 000 στρεµµάτων3; Που σήµερα είναι αµµώδης και 

άγονη πεδινή γεωργική γη, αντί του πλουσιότατου πλουτοπαραγωγικού περιβαλλοντικού 

πόρου και πόλος έλξης για ολόκληρη την Ευρώπη4, που θα ήταν σήµερα, λόγω της 

εξαιρετικής του τότε βιοποικιλότητας; Τέτοιες (νέες αλλά για οικοπεδικούς σκοπούς) 

µεταβολές θα προκύψουν πάµπολλες µε την προτεινόµενη αναθεώρηση του άρθρου 24 

και δυστυχώς, θα είναι αυτές µη αναστρέψιµες. Και θα προκύψουν κυρίως στο 

εξαιρετικού φυσικού κάλλους  νησιωτικό τοπίο, στην αττική γη, σε ολόκληρη την 

παράκτια ζώνη της χώρας, γύρω από τους οικισµούς και τις πόλεις και στους υδροκρίτες 

των βουνών.  

 

∆εν παραγνωρίζω το γεγονός, ότι έχουν δηµιουργηθεί κατά το παρελθόν σηµαντικά 

δυσάρεστες καταστάσεις, που προσδοκούν ρύθµιση. Όµως αυτές δηµιουργήθηκαν από 

υπαιτιότητα και ευθύνη των (ή των φερόµενων ως) ιδιοκτητών των εκτάσεων. Ίσως 

ορισµένες και από υπηρεσιακές παραλείψεις. ∆ηµιουργήθηκαν παράνοµα ολόκληροι 

οικισµοί επί δασικής γης, δεν το γνώριζαν οι ιδιοκτήτες τους που καταπάτησαν τον 

χαρακτήρα της εν λόγω γης και αποστέρησαν το κοινωνικό σύνολο από το σύνολο των 

δασικών λειτουργιών της γης αυτής; Σύµφωνα µε την σχετική Οδηγία της ΕΕ και την 

υφιστάµενη νοµοθεσία, ο ρυπαίνων το περιβάλλον πληρώνει, ο καταστροφέας αυτού 

στην χώρα µας δεν πληρώνει, αλλά αντίθετα επιβραβεύεται; Και µάλιστα µέσω 

συνταγµατικών ρυθµίσεων – αναθεωρήσεων; 

 

∆ιαµαρτύρονται οι πολυάριθµοι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί ότι επένδυσαν σε γη, που η 

δασική νοµοθεσία  δεν τους επέτρεπε και δεν τους επιτρέπει να την αξιοποιήσουν 

οικιστικά. Ποιοι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, κάτοχοι µη δασικής γης, παρεµποδίστηκαν 

στην εν λόγω αξιοποίηση; Μόνο οι συνεταιρισµοί κάτοχοι δασικής γης έχουν 

προβλήµατα. ∆εν γνώριζαν τα µέλη τους, ότι αγόραζαν δασική γη, που δεν επιτρεπόταν 

η οικοπεδοποίησή της; Και επιχειρούνται συνεχώς νοµοθετικές ρυθµίσεις,  τα τελευταία 

δε χρόνια και απόπειρες συνταγµατικών ρυθµίσεων ή συνταγµατικές ρυθµίσεις, 

                                                 
3 Παπαϊωάννου Ι. Το δάσος του Κοτζά Ορµάν. «ΕΚΛΟΓΗ» Φεβ/ριος 1953, σελ. 2. 
4 Γκεβρέκης Ι. 2006. Μεγάλο ∆άσος – Μεγάλο πρόβληµα (αδηµ.).   



 4 

προκειµένου να καταστεί τούτο δυνατό; Αντί της καλλιέργειας της νόµιµης 

συµπεριφοράς του πολίτη και του λογικού κέρδους του κάθε υποψήφιου επενδυτή, δεν 

καλλιεργείται έτσι η ανευθυνότητα και η βουλιµία, έναντι οποιουδήποτε στοιχείου έχει 

κοινωνική διάσταση ή είναι δηµόσιο;  Και, αντί των υπευθύνων, θα πληρώσει το 

κοινωνικό σύνολο και ο ανώνυµος πολίτης µε την αποστέρησή του από τις λειτουργίες 

της δασικής γης, αφού αυτή θα µετατραπεί σε οικοπεδική ή σε άλλης µορφής 

περιβαλλοντικά µη λειτουργική χρήση;  

Προσδοκούν οι καταπατητές και οι καταστροφείς δασικής γης την νοµιµοποίηση, ενώ 

κάποιος θάπρεπε να τους υπενθυµίσει, ότι αυτοί χρωστούν στο κοινωνικό σύνολο και στο 

δηµόσιο το αντίτιµο της επί τόσα χρόνια καταπάτησης και παρά τον νόµο χρήσης της εν 

λόγω γης.  

 

Ποιος και πως θα εξηγήσει στους οργισµένους, λόγω ανεργίας, λόγω ιδιοσυγκρασίας και  

λόγω άλλης αντίληψης περί κοινωνικής δικαιοσύνης, περί ίσων ευκαιριών και περί 

συµπεριφοράς έναντι του φυσικού περιβάλλοντος νέους µας, ποιος και πως θα 

δικαιολογήσει  στους νόµιµα συµπεριφερθέντες στη ζωή τους ενήλικες, µια τέτοια 

επιχειρούµενη νοµιµοποίηση αυθαίρετων και παράνοµων συµπεριφορών; Και µάλιστα 

νοµιµοποίηση από την Κυβέρνηση ενός κόµµατος που ευαγγελίστηκε την «απαλλαγή», 

τις ίσες ευκαιρίες, τον υγιή ανταγωνισµό; που ευαγγελίστηκε την «αναβάθµιση των 

δασικών οικοσυστηµάτων»5 αντί του αποχαρακτηρισµού και της διάλυσης αυτών και 

µάλιστα σε περιοχές, που ο πολυλειτουργικός αυτών των οικοσυστηµάτων (και των 

υποβαθµισµένων)  είναι εξαιρετικά κρίσιµος; Τίποτε δεν πέρασε στην χώρα µας σχετικό 

µε τους δασικούς πόρους από το πρωτόκολλο του Kyoto, από την Agenda 21 και από την 

νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους φυσικούς πόρους και την αειφόρο 

ανάπτυξη, που βασικός της στόχος είναι η «αποσύνδεση της µεγέθυνσης από την 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την ανάλωση περιβαλλοντικών πόρων»6; Ουδείς 

πληροφόρησε την Κυβέρνηση, ότι αυτό που στο ισχύον Σύνταγµα ονοµάζεται δασική 

                                                 
5 Νέα ∆ηµοκρατία - Γραµµατεία Πολιτικού Σχεδιασµού και Προγράµµατος 2003. Το κυβερνητικό 
πρόγραµµα για την αγροτική ανάπτυξη, σελ. 36.   
6 ΥΠΕΧΩ∆Ε 2006. «Ανανεωµένη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη: σελ. 3 «Βασικοί 
στόχοι» και σελ..5 «Αρχή της πρόληψης» 
http://www.minenv.gr/4/41/g4110/00/renewed_eu_sds_el.pdf.pdf,. 
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έκταση, περιλαµβάνει τελικά προσωρινά υποβαθµισµένα δασικά οικοσυστήµατα, 

προσωρινές δηλαδή οπισθοδροµικές εξελίξεις του περιβάλλοντος από υπαιτιότητα του 

ανθρώπου, που µε κατάλληλο χειρισµό µπορούν να αναβαθµιστούν και να επανέλθουν 

και πάλι στη σωστή φάση της ανάπτυξης τους, ορισµένα µάλιστα σε βραχύ χρόνο;  

 

∆ιεύρυνση της προστασίας των δασών, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  των 

δασών και του δασικών εκτάσεων: µήπως περισσεύει η υποκρισία; Είναι τελικά ή δεν 

είναι πολύτιµο το φυσικό περιβάλλον; Να αναζητήσουµε τις δηλώσεις των πολιτικών 

µας κατά τις παγκόσµιες ηµέρες δασοπονίας (21 Μαρτίου) και φυσικού περιβάλλοντος 

(5 Ιουνίου); Αν ειλικρινά εκτιµούµε το φυσικό περιβάλλον ως πολύτιµο αγαθό για την 

κοινωνία, δεν σηµαίνει τούτο, δεν συνεπάγεται τούτο, ότι όσο φυσικό περιβάλλον 

υπάρχει, το προστατεύω και το αναβαθµίζω; Όταν έχει κάποιος υπό την διαχείρισή του 

κάτι πολύτιµο που δεν του ανήκει (όχι προσωπικά δικό του, αλλά κοινωνικό – 

συλλογικό) πως µπορεί να το διαµοιράζει σε άλλους; ∆εν σηµαίνει ότι διαθέτει ελάχιστα 

από αυτό µόνο ύστερα από πάρα πολλή σκέψη, εξαιρετική περίσκεψη,  ύστερα από 

εξαιρετικά αντικειµενική µελέτη εναλλακτικών διεξόδων, µόνο κατά απόλυτα φειδωλό 

τρόπο και µόνο υπέρ έργων βασικών υποδοµών, που πράγµατι  εξυπηρετούν το 

κοινωνικό σύνολο τόσο σήµερα όσο και αύριο; Και φροντίζει παράλληλα και 

ταυτόχρονα να αντισταθµίσει τις απώλειες κατά ισοδύναµο τρόπο (όχι ισόποσα σε 

έκταση αλλά ισόποσα σε σύνολο λειτουργιών); Τι άλλο µπορεί να είναι το δηµόσιο 

συµφέρον από την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου; Ποιοι λοιπόν θα ψηφίσουν 

υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 24;  Σε ποιον ανατέθηκε η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, ως κάτι εξαιρετικά πολύτιµου για την κοινωνία; Στο σύνολο των 

πολιτικών και των πολιτών, προφανώς. Και σε ποιόν και από ποιόν δίνεται κάθε φορά  η 

εξουσιοδότηση να το διαχειρίζεται το εν λόγω περιβάλλον; ∆ίνεται προφανώς η εν λόγω 

εξουσιοδότηση µόνο από ορισµένες γενιές, τις σηµερινές. ∆ίνεται µε βάση το εκλογικό 

κοινοβουλευτικό σύστηµα και τον εκάστοτε εκλογικό νόµο, άρα πολλές φορές ούτε καν 

κατά πλειοψηφία των εχόντων ψήφο µελών των σηµερινών γενεών (του συνόλου των 

εχόντων ψήφο στην κοινωνία). ∆ίνεται, συνεπώς, η εν λόγω εξουσιοδότηση στην 

εκάστοτε κατά τον εκλογικό νόµο πλειοψηφούσα παράταξη και την από αυτήν 

Κυβέρνηση, που δεν είναι όµως Κυβέρνηση και των µελλοντικών γενεών. Και η οποία 
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επιβάλλεται να είναι πολύ προσεκτική σε ρυθµίσεις, που αφορούν και θα επηρεάσουν 

ολόκληρο τον τόπο µε την διαχρονική του έννοια.  Όλα τούτα δεν αποτελούν τροχοπέδη 

στην κυβερνητική δράση, απλά  επιβάλλουν πολιτικές ενέργειες και ρυθµίσεις, που θα 

οδηγούν στην µε περίσκεψη και κατά σοφό τρόπο προστασία και διαχείριση του 

περιβάλλοντος υπέρ του συνόλου των γενεών (σηµερινών και µελλοντικών) και του 

συνόλου των µελών των γενεών αυτών. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να συζητείται ο 

αποχαρακτηρισµός και οριστική αλλαγή χρήσης τέτοιας έκτασης δασικής γης και 

µεταβολής του τοπίου και διανοµής σε ορισµένους; ∆εν υπάρχει συνεπώς υποκρισία;   

 
Συζητείται η αναθεώρηση του άρθρου 24, που εκτιµάται ότι θα επιφέρει σηµαντικότατες 

µεταβολές και αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. Ως πολίτης αυτής της 

χώρας και ως ευρωπαίος πολίτης δικαιούµαι ή όχι να έχω περιβαλλοντική πληροφόρηση7; 

Που είναι η έκθεση εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συζητούµενης 

προτεινόµενης κατεύθυνσης αναθεώρησης του εν λόγω άρθρου, από την οποία θα 

µπορούσα να αντλήσω την σχετική πληροφόρηση, ως προς την ένταση και την έκταση 

των επιπτώσεων; Είναι ο έλληνας πολίτης κατώτερης κλάσης ευρωπαίος και του 

αποστερείται η εν λόγω πληροφόρηση8; Γιατί στις άλλες χώρες µέλη της Ε.Ε. κάθε 

σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης που ενδεχοµένως άπτεται του περιβάλλοντος κατά την 

κατάθεση του στην Βουλή συνοδεύεται και από αντικειµενική έκθεση εκτίµησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων;     

Το ίδιο δικαίωµα, αλλά κυρίως την αυξηµένη υποχρέωση της εκ των προτέρων  

πληροφόρησής τους, δεν έχουν και οι έλληνες βουλευτές πριν να καθορίσουν την κατά 

συνείδηση θέση τους έναντι της πρότασης αναθεώρησης; Με ποια σχετική πληροφόρηση 

και πως «κατά συνείδηση» θα καθορίσει ο καθένας από αυτούς  την θέση του στην 

σχετική ψηφοφορία; ∆εν αποτελεί κριτήριο της διαµόρφωσης της θέσης τους  η έκταση 

και η ένταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων; Ούτε ως ένα  µεταξύ άλλων κριτήριο;  

 

                                                 
7 Οδηγία 90/313 ΕΟΚ, EEL 158/56/23.6.90. 
8 Σε ποιά δηµόσια αρχή υπάρχει η εν λόγω περιβαλλοντική πληροφορία, προκειµένου να την ζητήσει ο 
έλληνας ευρωπαίος πολίτης, µια και η νοµοθετική εξουσία εξαιρείται από την υποχρέωση της παροχής της 
εν λόγω περιβαλλοντικής πληροφόρησης (αν τη διαθέτει)   (ΚΥΑ Αριθ. 7792/1440/6/9/1995, άρθρο 2);  
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Γιατί να µην έχει προηγηθεί η σύνταξη του δασολογίου, πριν από κάθε σκέψη για (νέα 

εντός 5ετίας από το 2001) συνταγµατική αναθεώρηση και για οργάνωση των χρήσεων 

γης (χωροταξία); Η δασική χρήση δεν λογίζεται ως χρήση; Αντιστρέψαµε δηλαδή την 

λογική;  Θα οργανώσουµε τις χρήσεις γης και, εν όψει αυτής της οργάνωσης και πριν από 

αυτή, προβαίνουµε µέσα από αναθεωρητικές συνταγµατικές διαδικασίες σε µαζικούς 

αποχαρακτηρισµούς; Και ισχυριζόµαστε, ότι µέσω αυτών διευρύνουµε την προστασία 

των δασών και δασικών εκτάσεων και ότι αναβαθµίζουµε τα δασικά οικοσυστήµατα9;   

 

Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο παλαιότερος, κατηγορήθηκε για συγκεκριµένες 

οικιστικές πολιτικές που κατέστρεψαν το αστικό περιβάλλον και οδήγησαν στις 

σηµερινές απάνθρωπες ελληνικές πόλεις, στο απάνθρωπο αστικό περιβάλλον. Ο 

Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο νεώτερος, θα συνδέσει το όνοµά του µε τον µεγαλύτερο 

συλλήβδην αποχαρακτηρισµό τεράστιων εκτάσεων δασικής γης; Για να µείνει τελικά 

στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, και ως ο νέος µάλιστα πολιτικός,  που 

έθεσε σε εφαρµογή τις πλέον εχθρικές προς το περιβάλλον συνταγµατικές µάλιστα 

διατάξεις; Γιατί έρχεται ο ίδιος σε τόση αντίθεση µε τις αντίστοιχες διατάξεις του 

Συντάγµατος του 1975, που το ίδιο το κόµµα του τότε εισηγήθηκε και υπερψήφισε; Τι 

είδους επιστηµονικοί σύµβουλοι του εισηγήθηκαν τώρα κάτι τέτοιο; Είναι αυτή 

ευρωπαϊκή αντιµετώπιση του περιβάλλοντος; Επί  οθωµανικής αυτοκρατορίας γενικά δεν 

επιτρεπόταν η ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας δασικής γης. Ούτε και η αλλαγή χρήσης 

γενικά της δασικής γης επιτρεπόταν10 γύρω από τους οικισµούς και τις πόλεις των 

ελληνικών περιοχών, που τα οθωµανικά στρατεύµατα καταλάµβαναν.  Η Ελλάδα, µετά 

την απελευθέρωση από τον οθωµανικό ζυγό, αιµάσσουσα και ρακένδυτη και για να 

στηρίξει τον πληθυσµό της, που πράγµατι επένετο, αποφάσιζε και διένειµε  την εθνική 

γη, όµως εξαιρούσε από την διανοµή αυτή τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, την δασική 

γη11 δηλαδή. Γιατί άραγε; ∆εν ήθελε ή δεν χρειαζόταν η τότε Ελλάδα την ανάπτυξη; Ή 

διαφύλασσε αυτή τότε την εν λόγω  γη, για να γίνει ο αποχαρακτηρισµός και η διανοµή 

στις ηµέρες µας; Η δασική γη, λοιπόν, εµποδίζει την ανάπτυξη της χώρας; Σε ποια 

                                                 
9 Βλ. ανωτέρω υποσηµ.. 4 
10 ο.α. 1. 
11 Ν. ΥΛΑ΄ 1871, άρθρο 3. 
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θεωρία σχετική µε την Οικονοµική ανάπτυξη αναφέρεται κάτι τέτοιο; Από ποια 

συγκεκριµένη µελέτη έχει προκύψει κάτι τέτοιο;  Θα αποχαρακτηρισθούν λοιπόν 

φρυγανότοποι, θαµνότοποι και χαµηλά δάση και µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις της 

χαµηλής και της νησιωτικής ζώνης της χώρας  (µε την εξαιρετική, πολύ σπάνια και στην 

πλειονότητα ενδηµική χλωρίδα και πανίδα και µικροπανίδα, µε το εξαιρετικό τοπίο τους 

και την εξαιρετική αντιδιαβρωτική και υδατοπαραγωγική τους λειτουργία); Θα 

αποχαρακτηρισθούν  ποολίβαδα, θαµνότοποι, χαµηλά δάση και µερικώς δασοσκεπή 

δασικά εδάφη στον ορεινό και ηµιορεινό χώρο, που ολόκληρος λόγω της φύσης και της 

δοµής της άγριας βλάστησής του αποτελεί τον υδατόπυργο τροφοδοσίας του συνόλου 

της χώρας µε καθαρό νερό; Στον ορεινό χώρο, που λειτουργεί προστατευτικά έναντι των 

κατολισθήσεων, της διάβρωσης των εδαφών καθώς και αντιχειµαρρικά και 

αντιπληµµυρικά έναντι των κατάντη περιοχών; Θα παρασχεθεί, µέσω της συνταγµατικής 

αναθεώρησης, η δυνατότητα αποχαρακτηρισµού τόσης δασικής γης, που µε την ποώδη 

και την ξυλώδη, δενδρώδη ή θαµνώδη, αραιά ή πυκνή, άγρια βλάστηση λειτουργεί κατά 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου και υπέρ της προστασίας και της διατήρησης του 

κλίµατος
12; Γιατί οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους σε 

εκτάσεις που, είτε συνολικά είτε ως προς ορισµένες από τις λειτουργίες τους, αποτελούν 

δηµόσιο ή συλλογικό / κοινωνικό αγαθό; Γιατί θα πρέπει να τους χαριστεί υπερπολύτιµη 

για την κοινωνία δασική γη µε αντίτιµο µάλιστα ευτελέστατο, αντί να προµηθευτούν 

οικοπεδική γη από την αγορά13; 

 

 

Από όλους τους πιο πάνω προβληµατισµούς και ερωτήµατα, προκύπτει το συµπέρασµα 

της µη αναθεώρησης του συγκεκριµένου άρθρου του Συντάγµατος.  Θα µπορούσε 

κάποιος να προτείνει την επαναφορά του άρθρου του Συντάγµατος του 1975. Αλλά, οι 

κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού στη χώρα µας δεν επιτρέπουν υπέρ του κοινωνικού 

(σηµερινού και µελλοντικού) συνόλου τέτοιες γενναίες για το φυσικό περιβάλλον 

οµόθυµες κοµµατικές συµφωνίες, ιδίως µεταξύ των λεγοµένων κοµµάτων εξουσίας. Ως 

                                                 
12 Βλ. «Στρατηγική της Λισαβώνας». 
13 Όπως είναι γνωστό, µε εγκύκλιο του πρώην Υπ. Γεωργίας έχει καθοριστεί, ότι σε περίπτωση 
παραχώρησης δασικής έκτασης για άλλη  χρήση εκτός της δασικής, το αντίτµο της παραχώρησης 
καθορίζεται µε βάση την αξία της εν λόγω γης ως δασικής!.   
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ελάχιστη συνεπώς συµβολή στην προστασία της δασικής γης και του δασικού 

περιβάλλοντος, που προέχει αυτή τη στιγµή, είναι: 

• η διατήρηση του υφιστάµενου στο υφιστάµενο Σύνταγµα άρθρου 24, µε συνέχιση 

του σηµαντικού σχετικού ρόλου  του ΣτΕ 

• η εναρµόνιση των διατάξεών του Ν. 3208/2003 µε το εν λόγω άρθρο, µε σχέδιο 

νόµου, που θα κατατεθεί στην Βουλή µαζί µε αντικειµενική έκθεση εκτίµησης των 

περιβαλλοντικών του επιπτώσεων 

• η χαρτογράφηση από τις ∆ασικές Υπηρεσίες των επί µέρους λειτουργιών της 

δασικής γης µε ταυτόχρονη  ιεράρχηση αυτών 

• η σύνταξη των ∆ασικών χαρτών, µε πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού τόσο των 

δασικών Υπηρεσιών όσο τόσο και των Ιδιωτικών ∆ασοτεχνικών Γραφείων    

• η καθιέρωση, επί τέλους και στην χώρα µας, των Εθνικών Προγραµµάτων ∆ασών 

και η µέσω αυτών   

• εισαγωγή και εφαρµογή και συνεχής στήριξη της οργανωµένης και συστηµατικής 

αειφορικής πολυλειτουργικής διαχείρισης στο σύνολο της δασικής γης.  

• η µη συνέχιση της τακτικής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

µε τα δηµόσια έσοδα από τον τοµέα των ∆ασών να χρηµατοδοτεί τον τοµέα της 

Γεωργίας!14. Την στιγµή µάλιστα, που ο τοµέας της ∆ασοπονίας 

υποχρηµατοδοτείται, οι επενδύσεις σ΄ αυτόν είναι ελάχιστες,  το χειµαρρικό και 

πληµµυρικό πρόβληµα της χώρας οξύνεται όπως και το ενεργειακό ισοζύγιο και 

το ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών σε δασικά προϊόντα και προϊόντα χάρτου. 

Και οι ∆ασικές υπηρεσίες, που µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του’80 

λειτουργούσαν  ως τα πιο οργανωµένα περιφερειακά κύτταρα της ∆ηµόσιας 

διοίκησης, για την στήριξη της ανάπτυξης του ορεινού και ηµιορεινού χώρου και 

της προστασίας του περιβάλλοντος, όχι µόνο δεν στηρίζονται, όχι µόνο εδώ και 

χρόνια δεν στελεχώνονται µε νέους επιστήµονες και δεν εκσυγχρονίζονται, όχι 

µόνο αφήνονται να «γερνούν», αλλά και συκοφαντούνται συλλήβδην. Φτάσαµε 

στο σηµείο, το δάσος, η δασική γη να έχουν γίνει εχθρικός στόχος και ως τέτοιον 

στόχο να τον ασπάζονται όχι µόνο οι καταπατητές και υποψήφιοι «επενδυτές», 
                                                 
14 Τι γνώµη έχει επί του προκειµένου  το Ελεγκτικό Συνέδριο για την, µη προβλεπόµενη από την κείµενη 
νοµοθεσία και όµως, διενεργούµενη µεταφορά χρηµάτων από φορέα (των ∆ασών) σε Φορέα (Γεωργίας) 
στα πλαίσια του ΚΤΓΚ ∆ασών; 
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αλλά  και πολλοί πολιτικοί και πολιτευτές, δυστυχώς. Τη στιγµή, που οι 

συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι ήδη εδώ, δεν έχουν όµως 

εκδηλώσει ακόµη τα µέγιστά τους! Θα συνεχίσουµε λοιπόν για τον τόπο µας να 

µην λειτουργούµε ως προµηθείς, µπροστά σε ένα φαινόµενο που δεν µας δώσει 

καν τη δυνατότητα να γίνουµε επιµηθείς;  


