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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ (Μάρτιος 2006)
Συγγραφέας: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επικοινωνιακής καταιγίδας γύρω από τη
συνταγματική αναθεώρηση κρύβει την ουσιαστική στόχευση, που είναι ο αποχαρακτηρισμός και η εκποίηση 40.000.000 στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, δηλαδή το μισό
της επιφάνειας της χώρας που προστατεύεται ως έδαφος δασικού χαρακτήρα.
Η Ν.Δ. ως αντιπολίτευση τάχθηκε κατά του δασονόμου 3208/03, που ψηφίστηκε
από το ΠΑΣΟΚ ως απόρροια της τελευταίας αναθεώρησης ταυ άρθρου 24 ταυ
Συντάγματος. Μάλιστα, στη σχετική συζήτηση στη Βουλή τον χαρακτήρισε
αντισυνταγματικό, αντιεπιστημονικό και ψηφοθηρικό. Όταν βέβαια έγινε κυβέρνηση
προχώρησε γρήγορα στην υλοποίησή ταυ, εκδίδοντας ερμηνευτικές εγκυκλίους που ξεπερνούσαν ακόμη και τις χειρότερες προβλέψεις του νόμου, όπως αυτή της κατάργησης των δασικών χαρτών. Όμως το ΣτΕ με την πρώτη προσφυγή ανέστειλε την παραπάνω εγκύκλιο, δείχνοντας ότι θα σεβαστεί την πάγια νομολογία του και θα ακυρώσει ουσιαστικά στην πράξη το νόμο.
Η κυβέρνηση για να μην αδημονούν οι καταπατητές και βιαστές ταυ δασικού
περιβάλλοντος φέρνει στο προσκήνιο την πρόθεσή της για καινούργια αναθεώρηση,
με σκοπό να πετύχει όχι μόνο τον απόλυτο χαρακτηρισμό του συνόλου των δασικών
εκτάσεων, αλλά και την αχρήστευση της φιλοπεριβαλλοντικής νομολογίας του ΣτΕ
μέσω της υποκατάστασής του από το προτεινόμενο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Ειδικότερα προβλέπεται να επιχειρηθεί:
- Ο διαχωρισμός των δασικών εκτάσεων από τα δάση, που σημαίνει έμμεση
κατάργηση της προστασίας των πρώτων, και
- Η νομιμοποίηση όλων των αυθαιρεσιών και καταπατήσεων σε βάρος των δασών
μέχρι το 1978, που έγινε η πρώτη βλαστική απεικόνιση της χώρας μετά το Σύνταγμα
του 1975.
Βέβαια, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την έλλειψη χωροταξικού
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σχεδιασμού και χρήσης γης, πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς την προηγούμενη
συνταγματική αναθεώρηση μέσω της κατάρτισης του εθνικού κτηματολογίου και των
δασικών χαρτών, ως έχει θεσμικά η πολιτεία υποχρέωση να πράξει. Αντίθετα, αυτά
που έρχονται, θα επιφέρουν όχι μόνο τεράστιες επιπτώσεις στο περιβαλλοντικό
ισοζύγιο της χώρας, αλλά και θα σημάνουν την απώλεια μεγάλης περιουσίας, αφού ο
αποχαρακτηρισμός θα συνοδευτεί με παραχωρήσεις στους καταπατητές.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» το Σάββατο 11
Φεβρουαρίου 2006, σ. 15.
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