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Η καταστροφή του δασικού μας πλούτου συνεχίσθηκε και φέτος με τον αφανισμό 
πάνω από 200.000 στρεμμ. δασών στη Β.Α. Αττική. Και πάλι είχαμε εμπρησμούς, 
σχέδια καταπατητών, σφάλματα και ανεπάρκεια υπηρεσιών. Αποδείχθηκε στην 
πράξη ότι ήταν λάθος η μεταφορά της αρμοδιότητας της δασοπυρόσβεσης στην 
Πυροσβεστική υπηρεσία. Η Πυροσβεστική υπηρεσία, μπορεί να είναι οργανωμένο 
και πειθαρχημένο σώμα αλλά δεν γνωρίζει το δασικό χώρο, ούτε το δάσος ως 
οικοσύστημα, με αποτέλεσμα να φθάνει στη φωτιά όταν ήδη έχει εξαπλωθεί, ενώ 
στερούμενη τεχνικής εκπαίδευσης στις δασικές πυρκαγιές, εναποθέτει την πυρόσβεση 
στα πανάκριβα αεροσκάφη. Η Δασική υπηρεσία γνωρίζοντας το χώρο και 
οργανωμένη σε μικρότερες μονάδες, επενέβαινε άμεσα και προλάβαινε πολλές από 
τις φωτιές.  Η επανίδρυση της δασικής υπηρεσίας παράλληλα με την ίδρυση του 
ενιαίου φορέα δασοπυρόσβεσης (δηλ. σύμπραξη Δασικής και Πυροσβεστικής 
υπηρεσίας, όπως είχαν αποφασίσει όλα τα κόμματα της Βουλής το 1993), είναι 
άμεσες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν πριν να είναι πολύ αργά. 
Η καταστροφή των δασών μας μπορεί να έχει και άλλη εξήγηση: Το αναπτυξιακό 
μοντέλο που εφαρμόζεται στη χώρα μας στηρίχθηκε στην αυθαίρετη δόμηση σε 
καταπατημένες δημόσιες δασικές εκτάσεις.  Οι επενδύσεις αυτές αποδίδουν τεράστιες 
υπεραξίες, υπέρογκα κέρδη τα οποία καρπώνονται οι σπείρες των εμπρηστών – 
καταπατητών, οι εργολάβοι και τα κυκλώματα σε επίπεδο τοπικής – νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης και κρατικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η «ανάπτυξη» που υπονομεύει το 
μέλλον στον τόπο μας.  Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. 
Αμφιβάλλει κανείς ότι οι φετινές φωτιές στην Αττική, όπως και οι των προηγούμενων 
ετών, είναι σχέδιο εμπρηστών, με στόχο τον αποχαρακτηρισμό και την 
οικοπεδοποίηση, εκεί όπου υπάρχουν συμφέροντα;  Μοναδικό φαινόμενο στην 
Ευρώπη. Το έγκλημα που διαπράττεται είναι μεγάλο. Η ευθύνη των κυβερνώντων 
τεράστια. Είναι οι ηθικοί αυτουργοί. Είναι αυτοί που αδρανούν, που σχεδιάζουν τις 
κινήσεις καταστροφής με αποφάσεις, με νόμους και διατάγματα. Είναι αυτοί που 
μετέτρεψαν την ομορφότερη χώρα του κόσμου σε ατέλειωτη παράγκα, προκαλώντας 
την ίδρυση 28 οικοδομικών συνεταιρισμών στην Αττική, οι οποίοι κατέχουν πάνω 
από 170.000στρ. δασικής έκτασης και δημιούργησαν οικισμούς μέσα στα δάση.  
Οι φωτιές μπαίνουν γιατί δεν υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, δασολόγιο  
κτηματολόγιο και χωροταξικό σχέδιο.  Οι δασικοί χάρτες στην Αττική έχουν 
συνταχθεί από την 10ετία του 70. Πέρασαν 30-40 χρόνια σκόπιμης αδράνειας και 
μεθόδευσης από την πλευρά της Πολιτείας. Ποιόν υπηρετούν οι κρατούντες; Τον 
ελληνικό λαό ή τα κυκλώματα των καταπατητών και των εργολάβων; 
Τα συμφέροντα που υπηρετούνται από την εφαρμογή στην πράξη της συγκεκριμένης 
δασικής πολιτικής είναι μεγάλα. Η αξία των δημόσιων δασικών παραλιακών 
εκτάσεων είναι τεράστια, όταν η τιμή ενός στρέμματος στην Αττική φθάνει τις 
500.000 έως 1 εκατ. ευρώ!  Με την αξία 176 στρεμμάτων τέτοιων εκτάσεων 
αγοράσθηκε η Ολυμπιακή! Δεν είναι τυχαίο ότι επί δεκάδες χρόνια τώρα 
συνεχίζονται οι αποχαρακτηρισμοί, οι καταπατήσεις και ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων 
δασικών εκτάσεων.  

Το μεγάλο σκάνδαλο του εθνικού κτηματολογίου, για το οποίο γίναμε και ρεζίλι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (μας επιβλήθηκε και πρόστιμο) απέτρεψε τη μοναδική 
δυνατότητα να συνταχθούν και να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες και το εθνικό 



κτηματολόγιο. Εάν το εθνικό κτηματολόγιο είχε ξεκινήσει να υλοποιείται, θα 
απέτρεπε το σκάνδαλο Βατοπεδίου, το σκάνδαλο της Μονής Τοπλού – ίδρυμα 
Παναγία η ακρωτηριανή στην Κρήτη (σκάνδαλο 30.000 στρεμμάτων και 
παραχώρηση εκμετάλλευσης σε αγγλική εταιρία για 80 χρόνια) και πολλά άλλα  
σκάνδαλα απόκτησης παράνομων τίτλων. Ας μας απαντήσουν όμως τα κόμματα 
εξουσίας γιατί επί 50 χρόνια τώρα δεν συντάχθηκαν και επικυρώθηκαν δασικοί 
χάρτες και Εθνικό κτηματολόγιο, ώστε να διασφαλισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των 
δασών και των δασικών εκτάσεων - η μόνη περιουσία που ανήκει στο σύνολο - και 
να υπάρξει χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξη; Μήπως για να μπορούν να 
διαπράττουν παράνομες παραχωρήσεις, να εκδίδουν παράνομους τίτλους, να 
επιτρέπουν τις καταλήψεις δημόσιων δασικών εκτάσεων, τις αλλαγές των δασών σε 
οικόπεδα μετά από πυρκαγιές; Με αυτή την πολιτική περιμένουμε να υπάρξει 
ανάπτυξη στον τόπο μας;     

Για τα σκάνδαλα δεν επιβλήθηκαν ποινές. Όσοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη, για 
τα μάτια του κόσμου, απαλλάχθηκαν με βουλεύματα Εφετείων. Με μια δικαιοσύνη 
που καθοδηγείται από τους κρατούντες πώς να υπάρξει κάθαρση; 
Δυστυχώς, οι πολιτικοί μας 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. 
 
Ήλθε η ώρα οι πολίτες να τιμωρήσουμε με την ψήφο μας τους υπεύθυνους. 
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