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Η 21η Μαρτίου, ως παγκόσµια ηµέρα δασοπονίας φέρνει στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβληµα 
της προστασίας των δασών µας. Είναι ηµέρα θλίψης για τα δάση που αφανίσθηκαν πολύ πρόσφατα 
στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Πάρνηθα, στη Χαλκιδική, σε όλη την Ελλάδα. Είναι ηµέρα 
υπενθύµισης ότι ανάλογες καταστροφές γίνονται κάθε χρόνο και θα γίνονται στο µέλλον εφόσον 
συνεχίζεται η εφαρµογή µιας ∆ασικής Πολιτικής που αφανίζει τα δάση. 
 
Οι εργαζόµενοι στη ∆ασική Υπηρεσία, στη δασολογική εκπαίδευση, στη δασική έρευνα αντί να 
γιορτάζουµε µε ηµερίδες και φιέστες την ηµέρα της δασοπονίας θα έπρεπε να ενηµερώσουµε την 
κοινωνία και να απεργήσουµε διαµαρτυρόµενοι: 

 για τη διάλυση της ∆ασικής Υπηρεσίας, που µέχρι τις αρχές του 1980 ήταν ίσως η πιο 
οργανωµένη Υπηρεσία, 

 για τους χιλιάδες ανέργους ∆ασολόγους και ∆ασοπόνους πτυχιούχους των 5 Σχολών 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

 για τη µη σύνταξη ∆ασολογίου και ∆ασικών χαρτών, 
 για την ασύδοτη δόµηση µέσα σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις, 
 για την τακτική αποχαρακτηρισµού, καταπάτησης και ιδιωτικοποίησης δασικών εκτάσεων & 
 για τη συνεχή προσπάθεια τροποποίησης του άρθρου 24 του Συντάγµατος που θα επιτρέψει 
τον αποχαρακτηρισµό των δασών µε στόχο την  οικοπεδοποίηση και εκµετάλλευση του 
δάσους. 

 
Τι άλλαξε µετά τις πυρκαγιές των δασών το περασµένο καλοκαίρι; ∆εν έγινε τίποτα για την ίδρυση 
του ενιαίου φορέα δασοπροστασίας (∆ασική Υπηρεσία + Πυροσβεστική Υπηρεσία). Καµία 
προσπάθεια οργάνωσης της ∆ασικής Υπηρεσίας,  πέραν της τοποθέτησης των ηµετέρων σε θέσεις 
διοίκησης. Όλοι µαζί, κρατούντες και πολίτες αναµένουµε τη φετινή περίοδο πυρκαγιών, την ίδια 
ώρα που οι κατά επάγγελµα καταπατητές και εµπρηστές αλλά και αυτοί που τους στηρίζουν 
ετοιµάζουν τα σχέδια αποχαρακτηρισµού και αφανισµού των δασών. 
 
Που είναι η επανίδρυση της ∆ασικής Υπηρεσίας την οποία υπόσχεται ο κ. Υφυπουργός δασών;  
 
Ας µη γελιόµαστε. Τα συµφέροντα που υπηρετούνται από την εφαρµογή στην πράξη της 
συγκεκριµένης δασικής πολιτικής είναι τεράστια. H αξία 100.000 εκταρίων παραλιακών 
δασικών εκτάσεων ανέρχεται σε 0,5 έως 1 τρις ευρώ, δηλ. 2 έως 4 ΑΕΠ! ∆εν είναι τυχαίο 
ότι επί δεκάδες χρόνια τώρα συνεχίζονται οι αποχαρακτηρισµοί, οι καταπατήσεις και 
ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιων δασικών εκτάσεων και δεν συντάσσονται ούτε επικυρώνονται δασικοί 
χάρτες και δασολόγιο, όταν όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν λύσει το πρόβληµα αυτό, ακόµη και η 
Αλβανία.   
   
Γιατί δεν δεσµεύεται η  Κυβέρνηση να συντάξει άµεσα δασικούς χάρτες και δασολόγιο; Γιατί δεν το 
απαιτούµε οι πολίτες και δεν τιµωρούµε µε την ψήφο µας τους υπεύθυνους;  


