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∆υστυχώς, µε εντελώς απαράδεκτο τρόπο τίθεται, ξανά, από την Ελληνική κυβέρνηση (όπως έγινε και 
το 2001 µε την τότε αναθεώρηση του Συντάγµατος) το µείζον ζήτηµα της «αναθεώρησης» του άρθρου 
24 του Συντάγµατος, που στόχο έχει τον αποχαρακτηρισµό εκατοµµυρίων στρεµµάτων δασικών 
εκτάσεων – υπολογίζονται σε περίπου 40.000.000 στρέµµατα – και την παράδοση αυτών προς 
«οικιστική ανάπτυξη»! Τι θλιβερό! Το ίδιο το Ελληνικό κράτος να είναι αδύναµο να προστατεύσει 
τους λίγους εναποµείναντες πνεύµονες της ελληνικής περιφέρειας και των αστικών κέντρων (εκεί 
βρίσκονται προφανέστατα και τα µεγάλα ιδιοτελή συµφέροντα). Το κράτος µας, το µοναδικό µεταξύ 
των «πολιτισµένων» χωρών του πλανήτη θα επιχειρήσει εντός του 2007 να «καταστρέψει» 
ενσυνείδητα τα δασικά µας οικοσυστήµατα προς χάρη των τεράστιων κερδοσκοπικών συµφερόντων. 
Είναι βέβαιο ότι θα συντελεστεί ένα ακόµα «έγκληµα» εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Κι αυτό 
διότι µε βάση την προτεινόµενη από τη σηµερινή κυβέρνηση αναθεώρηση, κάθε έκταση θα κρίνεται 
αν είναι δασική ή µη δασική από τις αντίστοιχες αεροφωτογραφίες του έτους 1975 και όχι από αυτές 
του 1945 ή του 1960. ∆ηλαδή η αυθαίρετη αυτή ρύθµιση θα συνδράµει στη νοµιµοποίηση όλων των 
καταπατήσεων των δηµόσιων δασικών εκτάσεων που πραγµατοποιήθηκαν τα χρόνια µεταξύ 1945 ή 
1960 και 1975, ειδικά δε την εποχή της µαύρης δικτακτορίας (1967-1974)! Θα φροντίσει, συνεπώς, η 
ελληνική πολιτεία για ακόµη µια φορά για την επιβράβευση - νοµιµοποίηση των ασυνείδητων και 
παράνοµων συµπολιτών µας. Εκεί φτάσαµε λοιπόν: στη νοµιµοποίηση των καταπατήσεων της 
δηµόσιας περιουσίας! Αν περάσει αυτή η αναθεώρηση, θα οµιλούµε για µια ακόµη εθνική (αυτή τη 
φορά οικολογική) καταστροφή.  

Πρέπει να τονισθεί ότι η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια µιας δασοκτόνου ∆ασικής πολιτικής στις 
δεκαετίες ’80, ’90 και µέχρι σήµερα, που οδήγησαν στην εγκατάλειψη της διαχείρισης του δάσους και 
κατά συνέπεια της ελληνικής περιφέρειας ειδικά στις ορεινές περιοχές, στη διάλυση της ∆ασικής 
Υπηρεσίας και στην εξαφάνιση της οποιασδήποτε δραστηριότητας µέσα στο δασικό οικοσύστηµα. Τι 
πρέπει να κάνει το Κράτος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των καταπατήσεων; (α) Σύνταξη 
δασικών χαρτών και Κτηµατολογίου, που αποτελούν συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας, και (β) 
Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού. Όλοι µας - καθένας από τη θέση του - οφείλουµε να 
υπερασπιστούµε τη φυσική κληρονοµιά µας - τα δάση µας - που πρωτίστως ανήκουν στα παιδιά µας 
και στα εγγόνια µας. Αυτό επιτάσσει η υπέρτατη Αρχή της Αειφορίας. Όχι στην αναθεώρηση του 
άρθρου 24 του Συντάγµατος.  

 
 


