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Η 21η Μαρτίου κάθε έτους καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα δασοπονίας. Οι 
αρμόδιοι φορείς κάνουν απολογισμό του έργου τους και υπόσχονται καλύτερη δασική 
πολιτική. Κρίνω σκόπιμο να παραθέσω στοιχεία που αφορούν την υπόθεση των 
δασών και των δασικών εκτάσεων στον τόπο μας για να μάθουν οι νεότεροι και να 
θυμούνται οι παλιότεροι.   
Τα δάση μας κάθε χρόνο καταστρέφονται από πυρκαγιές, καταπατήσεις, 
οικοπεδοποιήσεις και εγκατάλειψη από την πολιτεία. Πρόκειται για συνειδητή 
εφαρμογή μιας καταστροφικής δασικής πολιτικής. Το αναπτυξιακό μοντέλο που 
εφαρμόζεται στη χώρα μας στηρίχθηκε στην αυθαίρετη δόμηση σε καταπατημένες 
δημόσιες δασικές εκτάσεις.  Οι επενδύσεις αυτές αποδίδουν τεράστια κέρδη με τα 
οποία συντηρούνται οι σπείρες των εμπρηστών / καταπατητών και τα κυκλώματα σε 
επίπεδο αυτοδιοίκησης και κρατικών υπηρεσιών.  
Αμφιβάλλει κανείς ότι οι φωτιές στην Ελλάδα, εδώ και χρόνια είναι σχέδιο 
εμπρηστών με στόχο τον αποχαρακτηρισμό και την οικοπεδοποίηση?  Η ευθύνη των 
κυβερνώντων είναι τεράστια. Είναι αυτοί που αδρανούν, που σχεδιάζουν τις κινήσεις 
καταστροφής με αποφάσεις, νόμους και διατάγματα.  
Οι φωτιές μπαίνουν και οι καταπατήσεις γίνονται γιατί δεν υπάρχουν κυρωμένοι 
δασικοί χάρτες, όταν για την Αττική έχουν συνταχθεί από την 10ετία του 70. 
Πέρασαν τριάντα χρόνια σκόπιμης αδράνειας και μεθόδευσης από την Πολιτεία.  
Τα συμφέροντα που υπηρετούνται είναι μεγάλα. Η αξία των δημόσιων δασικών 
παραλιακών εκτάσεων είναι τεράστια, αφού η τιμή ενός στρέμματος στην Αττική 
φθάνει τις 500.000 έως 1 εκατ. ευρώ!  Με την αξία 176 στρεμμάτων τέτοιων 
εκτάσεων αγοράσθηκε η Ολυμπιακή. 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 παράνομες μέθοδοι μετατροπής των δασικών εκτάσεων σε αγροτικές, σε 
οικόπεδα και σε εκτάσεις για εκμετάλλευση.  Στην εγκληματική επιχείρηση 
συμμετέχουν πολύ ικανοί μαχητές όπως καταπατητές, εμπρηστές, βοηθούμενοι από 
οικοδομικούς συνεταιρισμούς, δικηγόρους, ενίοτε και από φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και την Εκκλησία. Αυτή είναι μια τακτική που εφαρμόσθηκε 
επανειλημμένα στην πράξη και πέτυχε, όπως στον Υμηττό, στην Πεντέλη, στην 
Πάρνηθα, στη Χαλκιδική και την υπόλοιπη Ελλάδα.  Μόνο στο λεκανοπέδιο  Αττικής 
υπάρχουν 300.000 αυθαίρετες οικοδομές (Ρακιντζής Λ. Γεν. Επιθ/της Δημ. 
Διοίκησης), ενώ για όλη την Ελλάδα ξεπερνούν το 1.000.000. Κάντε μια επίσκεψη 
στα παράλια της Αττικής προς Σούνιο, στην Πεντέλη, στον Εθνικό Δρυμό του 
Παρνασσού, στην ορεινή περιοχή Τρικάλων,  για να εκτιμήσετε την υφιστάμενη 
κατάσταση. Το κράτος είναι ανύπαρκτο. Όσο θα εφαρμόζεται η δασική πολιτική που 
ασκείται εδώ και 30  χρόνια, τα δάση της Ελλάδας θα καίγονται, θα καταπατούνται 
και θα οικοπεδοποιούνται. Δυστυχώς, οι εκάστοτε κυβερνώντες αποδεικνύονται 
όμηροι της ολιγαρχίας του πλούτου, των καταπατητών, των μονοπωλίων, των καρτέλ 
και των ΜΜΕ. Ας μη ξεχνάμε ότι και η ανάδειξη του σκανδάλου Βατοπεδίου έγινε 
γιατί το αποφάσισαν τα ΜΜΕ.   



Ακολουθούν κάποια ακόμη στοιχεία που αποκαλύπτουν τη δασοκτόνο πολιτική που 
εφαρμόζεται στη χώρα μας και τους πραγματικούς ενόχους:  
Η Δασική 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). Την Υπηρεσία αυτή συρρίκνωσαν, 
αποδεκάτισαν και μετέτρεψαν σε Υπηρεσία σφραγίδα. Κατάργησαν την Κρατική 
Εκμετάλλευση Δασών, των οποίων τη διαχείριση  παρέδωσαν στους δασικούς  
συνεταιρισμούς, τους οποίους μετέτρεψαν σε εμπόρους. Μείωσαν σταδιακά μέχρι 
μηδενισμού τις πιστώσεις για τα δάση, σταματώντας τη διαχείριση του δάσους, το 
οποίο μετατρέπεται έτσι σε πυριτιδαποθήκη. Τα έργα για την προστασία και την 
αειφορία του δάσους είναι αφανή και σωτήρια αλλά δεν φέρνουν ψήφους. 
Υποβάθμισαν και σταδιακά εξαφάνισαν  τη δασική έρευνα. Τις αρμοδιότητες της 
Δασικής Υπηρεσίας τις μοίρασαν σε διάφορους φορείς  (ΥΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, 
Περιφερειάρχες, Πυροσβεστική Υπηρεσία). Η σημερινή Κυβέρνηση εξήγγειλε 
πράσινη ανάπτυξη και μετέφερε τη Δασική Υπηρεσία στο νεοσύστατο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, όπου για την ώρα  δεν κουνιέται φύλλο.  
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 Κυβέρνηση της Ν.Δ. προσπάθησε προ ετών να αναθεωρήσει το άρθρο 24 του 
Συντάγματος που αφορά τα δάση και νόμιμα να πετύχει τον αποχαρακτηρισμό 
εκατομμυρίων στρεμμάτων δάσους – δασικών εκτάσεων. Το ΠΑΣΟΚ ως 
αντιπολίτευση αντέδρασε. Η προσπάθεια απέτυχε. Το ίδιο ακριβώς σενάριο αλλά με 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση τη ΝΔ, είχε προηγηθεί το 2001. Τρανή 
απόδειξη ότι και τα δύο κόμματα εξουσίας έχουν την ίδια πολιτική στο θέμα αυτό και 
με περίσσευμα υποκρισίας την εφαρμόζουν. 
Ενώ η Δασική Υπηρεσία συρρικνώνεται, ιδρύονται συνεχώς Δασολογικές Σχολές 
(λειτουργούν ήδη 2 Παν/κές Σχολές και 3 Τμήματα ΤΕΙ) που παράγουν ανέργους 
αποφοίτους.  
Αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία να είναι υπεύθυνος για τα δάση και το 
περιβάλλον ο Υπουργός Χωροταξίας και Δημοσίων έργων.  
Όλες οι χώρες της Ευρώπης, ακόμη και η Αλβανία, έχουν λύσει το πρόβλημα των 
δασικών χαρτών και του κτηματολογίου.     
Γιατί δεν τιμωρούμε με την ψήφο μας τους υπεύθυνους; Αυτούς που κατέστρεψαν 
την ομορφότερη χώρα του κόσμου. Αυτούς που εφάρμοσαν την τακτική της 
αναξιοκρατίας, της ιδιοτέλειας, του ρουσφετιού, της ρεμούλας και της μίζας, της 
διάλυσης του κράτους και διάβρωσης της κοινωνίας, της καταρράκωσης των θεσμών 
και της ατιμωρησίας, αυτούς που διέσυραν το κύρος της χώρας μας διεθνώς, που 
κατέστησαν την Ελλάδα αναξιόπιστη και  οδήγησαν τον τόπο στην πραγματική 
χρεοκοπία Αυτούς που έχουν το θράσος να μαλώνουν για το ποιος έκλεψε λιγότερα.  
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