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ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 (Ιανουάριος 2007)
Συγγραφέας: ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ

Σε λιγότερο από πέντε χρόνια, από την προηγούμενη τροποποίηση του
Συντάγματος, βρισκόμαστε πάλι σε διαδικασία αλλαγής του. Είναι προφανές ότι οι
σχεδιασμοί που γίνονται δεν περιλαμβάνουν την παραπέρα προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά την προσπάθεια υποβάθμισής του. Κυνικά ο Υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης, δήλωσε προ καιρού, ότι: «πρέπει να
δοθεί χώρος στις επενδύσεις και να βρούμε τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η
προστασία του περιβάλλοντος»! Αναμφισβήτητα επομένως ομολογείται και
επιδιώκεται η ακύρωση της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος και
ιδιαίτερα των δασών. Η προηγούμενη αντίστοιχη προσπάθεια αποτράπηκε, την
τελευταία στιγμή, χάρη στις γενικευμένες αντιδράσεις και τον αγώνα των
οικολογικών οργανώσεων και πολλών ευαισθητοποιημένων πολιτών. Αυτό βέβαια δεν
εμπόδισε τους Υπουργούς Γεωργίας της παρούσας Κυβέρνησης να προωθήσουν
αποφάσεις, ευθέως αντισυνταγματικές, για «αξιοποίηση» των δασών, οι οποίες γενικά
δεν εφαρμόστηκαν, απλά και μόνο επειδή οι ίδιοι οι δασάρχες αρνήθηκαν να τις
εφαρμόσουν ως αντισυνταγματικές. Βρισκόμαστε λοιπόν ξανά μπροστά σε μια απειλή
για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για τα δάση. Εκτός από τα δάση βέβαια, στόχος είναι
και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο επίσης στέκεται εμπόδιο στην
προσπάθεια καταστροφής του περιβάλλοντος.
Τα συμφέροντα που «επηρεάζουν πολιτικές και πολιτικούς» έχουν μετατρέψει
τις πόλεις μας σε αβίωτες και έχουν καταστρέψει πολλά από τα δάση που υπήρχαν
κάποτε στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι πυρκαγιές που επίσης
καταστρέφουν κάθε χρόνο δάση και δασικές εκτάσεις, σε πολλές περιπτώσεις,
οφείλονται σε προσπάθειες οικοπεδοφάγων να οικειοποιηθούν κρατική γη. Όταν
λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δηλώνει ότι με την επικείμενη συνταγματική
αλλαγή ως βάση θα λαμβάνονται οι αεροφωτογραφίες για τα δάση του 1975 και όχι
του 1945, όπως μέχρι τώρα, τι άλλο είναι αυτό παρά επιβράβευση των καταπατητών
και οικοπεδοφάγων;
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι, εάν οι προς αναθεώρηση διατάξεις θα έχουν
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πλειοψηφία 180 Βουλευτών, τότε το περιεχόμενο της αναθεώρησης θα προσδιοριστεί
από την επόμενη πλειοψηφία στη Βουλή. Θα ψηφιστεί δηλαδή να αναθεωρηθούν
κάποιες διατάξεις εν αγνοία του περιεχομένου που θα έχουν και εκχωρείται εν λευκώ
η εξουσία στην πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να καθορίσει το περιεχόμενο! Τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, με τα οποία συναντηθήκαμε, δήλωσαν όλα ότι δε θα
συναινέσουν, κατά κανένα τρόπο, στην τροποποίηση του άρθρου 24 και των συναφών
άρθρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Βρισκόμαστε σε μία εποχή που η αξία των δασών είναι γνωστή σε όλους τους
ανθρώπους. Είμαστε γνώστες των επιπτώσεων που έχει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η
κακοποίηση των δασών στον Αμαζόνιο και την Κεντρική Αφρική. Έχουμε ξαναζήσει
τις προσπάθειες προηγούμενων κυβερνήσεων να στερήσουν από τον τόπο μας το
πολυτιμότατο αυτό αγαθό. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής ότι ξέρουμε να
αντιστεκόμαστε για να υπερασπίσουμε το οξυγόνο της ζωής μας και την ανάσα των
παιδιών μας. Είναι νωπή ακόμα η έκθεση Στερν, που συντάχθηκε κατά παραγγελία της
βρετανικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με την οποία «μπορεί να προκληθεί παγκόσμια
οικονομική ύφεση «καταστροφικής έκτασης», που το κόστος της μπορεί να φτάσει τα
5,5 τρισ. ευρώ»! Και εμείς τι κάνουμε;
Απεργαζόμαστε την καταστροφή των δασών, χρησιμοποιώντας διάφορες
εξωραϊστικές εκφράσεις. Σε όλη την Ελλάδα γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες
εκτεταμένης παράνομης δόμησης, που οι εκάστοτε κυβερνήσεις νομιμοποιούν, δήθεν
για τελευταία φορά. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται… Όσοι νομίζουν όμως ότι οι
οικολογικές οργανώσεις θα μείνουν αδρανείς πλανώνται. Και αυτή τη φορά θα
αντιδράσουν. Είμαστε βέβαιοι ότι και τώρα, όπως και πάντα, τα νήματα κινούν
τεράστια οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τις επιδιωκόμενες
μεταβολές της συνταγματικής τάξης. Συμφέροντα που βρίσκονται ακόμα και στις
παρυφές της πολιτικής εξουσίας.
Δε δεχόμαστε σε καμία περίπτωση και με καμία διατύπωση αλλαγή των
άρθρων 24, 117 και 100 του Συντάγματος. Κάθε παράλληλη κίνηση και αντίσταση
στην επιδιωκόμενη ανατροπή της Συνταγματικής προστασίας των δασών είναι σε
θετική κατεύθυνση.
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Ομιλία στη Συγκέντρωση Φορέων και Πολιτών με θέμα «Οι Συνταγματικές Αλλαγές
κατά του Φυσικού Περιβάλλοντος» που διοργανώθηκε στην Αθήνα στα γραφεία της
ΓΣΕΕ στις 15 Ιανουαρίου 2007.
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