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Η  έξαρση του φαινοµένου των δασικών πυρκαγιών στην Ηλεία, τη Μεσσηνία, την 
Αρκαδία, την Αττική, την Εύβοια, µε 67 νεκρούς, µε εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα 
αποτεφρωµένων δασών και καλλιεργηµένων εκτάσεων, ανέδειξαν  το πρόβληµα της 
έλλειψης προστασίας των δασών και της έλλειψης δασικής πολιτικής. Τα δηµόσια 
δάση καίγονται και µετατρέπονται σε δασικές εκτάσεις γιατί µε τον τρόπο αυτό 
αδυνατίζει σηµαντικά ο δηµόσιος χαρακτήρας των και µη υπάρχοντος δασολογίου - 
κτηµατολογίου, µπαίνουν σε εφαρµογή δοκιµασµένες παράνοµοι µέθοδοι και 
τεχνάσµατα µετατροπής των δασικών εκτάσεων σε αγροτικές, σε οικόπεδα και σε 
εκτάσεις για τουριστική, οικιστική κλπ. ανάπτυξη.  Στην όλη αυτή εγκληµατική και 
άριστα µεθοδευµένη επιχείρηση συµµετέχουν πολύ ικανοί µαχητές όπως 
καταπατητές, εµπρηστές, βοηθούµενοι από οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, ικανούς 
δικηγόρους, ενίοτε και από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και την Εκκλησία Όλοι 
αυτοί µε τη συµβολή των κυβερνώντων και την ανοχή της κοινωνίας διαπράττουν επί 
δεκαετίες τώρα το διαρκές έγκληµα καταστροφής των δασών µας.  Αυτή είναι µια 
τακτική που εφαρµόσθηκε επανειληµµένα στην πράξη και πέτυχε.  Η ίδια συνταγή 
εφαρµόσθηκε στον Υµηττό, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα, στο υπόλοιπο 
λεκανοπέδιο Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα συµφέροντα είναι τεράστια. 
Μόνο στο λεκανοπέδιο  Αττικής υπάρχουν 300.000 αυθαίρετες οικοδοµές (Ρακιντζής 
Λ. Γεν. Επιθ/της ∆ηµ. ∆ιοίκησης). Ένα στρέµµα καταπατηµένης έκτασης αξίζει 
σήµερα µέχρι και 1-2 εκ. Ευρώ. Κάντε µια επίσκεψη στον Εθνικό ∆ρυµό του 
Παρνασσού για να εκτιµήσετε την υφιστάµενη κατάσταση. Το κράτος είναι 
ανύπαρκτο. Οι παρανοµούντες δεν τιµωρούνται.     
Όσο θα εφαρµόζεται η δασική πολιτική που ασκείται εδώ και 30-40  χρόνια, τα 
δάση της Ελλάδας θα καίγονται, θα καταπατούνται και θα οικοπεδοποιούνται. 
 
Εργαλεία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προστασίας των δασών µας είναι 
µεταξύ άλλων οι ακόλουθες ενέργειες: 
 

1. Η επικύρωση µε νόµο των δασικών χαρτών, οι οποίοι είναι έτοιµοι από 
το 1979. 

2. Σύνταξη και επικύρωση µε Νόµο του δασικού κτηµατολογίου. 
3. Σύνταξη και επικύρωση µε Νόµο του εθνικού κτηµατολογίου. 
4. Η οργάνωση της ∆ασικής Υπηρεσίας.  
 

Με τους δασικούς χάρτες θα γνωρίζουµε ποια έκταση είναι δασική ή χορτολιβαδική, 
και  ποια είναι δάσος. Με το δασικό  και το εθνικό κτηµατολόγιο θα γνωρίζουµε σε 
ποιόν ανήκει η οποιαδήποτε έκταση. Τότε τα πράγµατα θα απλουστευθούν γιατί θα 
αποτρέπονται οι εµπρησµοί, θα αποκλείονται οι παράνοµες ενέργειες αλλαγής 



χρήσεως γης και οι οικοπεδοποιήσεις, ενώ παράλληλα θα µπορεί να εφαρµοσθεί µια 
πολιτική χωροταξικού σχεδιασµού και ανάπτυξης.  
 
Την πλήρη ευθύνη για την συνέχιση της δασοκτόνου δασικής πολιτικής  την 
έχουν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Γιατί άραγε επί 30 και 40 χρόνια τώρα δεν 
επικυρώθηκαν δασικοί χάρτες? Γιατί δεν συντάχθηκε το δασικό και το εθνικό 
κτηµατολόγιο, µε αποτέλεσµα να είµαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη χωρίς 
κτηµατολόγιο ?  Η απάντηση είναι απλή: Οι εκάστοτε κυβερνώντες ή ήταν ανίκανοι 
να το υλοποιήσουν (πράγµα απίθανο) ή δεν ήθελαν διότι εξυπηρετούσαν και 
εξυπηρετούν  συµφέροντα όσων κερδίζουν από την εφαρµογή της συγκεκριµένης 
πολιτικής. Με λίγα λόγια είναι τα ίδια τα κόµµατα εξουσίας υπεύθυνα, είναι οι 
ηθικοί αυτουργοί για την τεράστια συµφορά και βαρβαρότητα που δέρνει τον 
τόπο όλα αυτά τα χρόνια µε τις καταστροφές των δασών και του περιβάλλοντος, 
την παράνοµη δόµηση µέσα στα δάση, την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού, τη 
διαπλοκή και διαφθορά που συνοδεύουν την ασκούµενη πολιτική.  
   
 Κάποια ακόµη στοιχεία που αποκαλύπτουν τη δασοκτόνο πολιτική που εφαρµόζεται 
στη χώρα µας και τους πραγµατικούς ενόχους:  
 

• Το εθνικό κτηµατολόγιο ήταν <το µεγαλύτερο από τα µεγάλα έργα του 
ΠΑΣΟΚ>. Το έργο αυτό εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο σκάνδαλο που διέσυρε 
τη χώρα µας διεθνώς µε επιβολή προστίµων από την Ε.Ε.  

• Η σηµερινή Κυβέρνηση προσπάθησε πρόσφατα να αναθεωρήσει το άρθρο 24 
του Συντάγµατος που αφορά τα δάση και νόµιµα και ωραία να πετύχει τον 
αποχαρακτηρισµό εκατοµµυρίων στρεµµάτων δάσους – δασικών εκτάσεων. 
Το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση αντέδρασε, όπως και τα άλλα κόµµατα, αλλά 
και παράγοντες του κυβερνώντος κόµµατος. Η προσπάθεια απέτυχε. Το ίδιο 
ακριβώς σενάριο αλλά µε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση τη 
Ν∆, είχε επαναληφθεί το 2001. Τρανή απόδειξη ότι και τα δύο κόµµατα 
εξουσίας έχουν την ίδια πολιτική στο θέµα αυτό και µε περίσσευµα 
υποκρισίας την εφαρµόζουν. 

• Η ∆ασική Υπηρεσία ήταν µέχρι τις αρχές της 10ετίας του 80 οργανωµένη και 
µε τεράστιο έργο στον τοµέα των δασών (προστασία, διαχείριση, αξιοποίηση, 
αναδασώσεις, αφανή δασοτεχνικά έργα), το οποίο κάποτε πρέπει να 
παρουσιασθεί στον Ελληνικό λαό. Την Υπηρεσία αυτή συρρίκνωσαν, την 
αποδεκάτισαν και τη µετέτρεψαν σε Υπηρεσία σφραγίδα. Κατάργησαν την 
Κρατική Εκµετάλλευση των δηµόσιων δασών, των οποίων τη διαχείριση  
παρέδωσαν στους δασικούς  συνεταιρισµούς, τους οποίους µετέτρεψαν σε 
εµπόρους. Μείωσαν σταδιακά µέχρι µηδενισµού τις πιστώσεις για τα δάση 
(0,03 εκ. Ευρώ ή 12 εκ. δρχ. ανά ∆ασαρχείο για το έτος 2006), σταµατώντας 
στην ουσία τη διαχείριση του δάσους, το οποίο µετατρέπεται έτσι σε 
πυριτιδαποθήκη. Αυτά συµβαίνουν διότι τα έργα για την προστασία και την 
αειφορία του δάσους ενώ είναι αφανή και σωτήρια, δεν φέρνουν ψήφους και 
δεν έχουν εγκαίνια.  Υποβάθµισαν και σταδιακά εξαφάνισαν  τη δασική 
έρευνα. Τις αρµοδιότητες της ∆ασικής Υπηρεσίας τις µοίρασαν σε διάφορα 
Υπουργεία (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Εσωτερικών, Περιφερειάρχες, Πυροσβεστική 
Υπηρεσία).  

• Ενώ οι ∆ασικοί υπάλληλοι συνεχώς µειώνονται και οι δραστηριότητες της 
∆ασικής Υπηρεσίας συρρικνώνονται, ιδρύονται συνεχώς ∆ασολογικές Σχολές 



(λειτουργούν ήδη 2 Παν/κές Σχολές και 3 Τµήµατα ΤΕΙ) που παράγουν 
ανέργους αποφοίτους.  

• Ποιος είναι σήµερα ο αρµόδιος Υπουργός για τα δάση? Ο Υπουργός 
Γεωργίας, ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε? Αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία να είναι 
υπεύθυνος για τα δάση και το περιβάλλον ο Υπουργός Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων έργων. Είναι σαν να βάλλουµε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Η 
µόνη πράξη του Υπουργού Γεωργίας υπευθύνου για τα δάση ήταν η πολύ 
πρόσφατη κατάθεση σχεδίου Νόµου, µε τον οποίο προεκλογικά θα 
σταµατούσαν οι κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων κτισµάτων µέσα στα δάση, 
δηλ. θα νοµιµοποιούνταν.       

 
Είναι περιττά  τα κροκοδείλια δάκρυα από την πλευρά των υπευθύνων κάθε 
φορά που καίγονται τα δάση µας και χάνονται άνθρωποι. Συνυπεύθυνοι όµως 
στο έγκληµα που διαπράττεται συνεχώς είναι και όσοι από µας  στηρίζουν ή 
ανέχονται τη συγκεκριµένη πολιτική, γιατί: <<Το άλλο µισό της βαρβαρότητας 
είναι να την ανέχεσαι.>>   
 
 
 
 
 
 
 


