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Β. Προφυλλίδης 

 

Μακριά τα χέρια από τα δάση 

 

 

  Η προστασία µε απόλυτο τρόπο του εθνικού πλούτου είναι αδιαπραγµάτευτη. Και τα δάση 

συνιστούν, µαζί µε τις ακρογιαλιές, τον εθνικό φυσικό µας πλούτο, που δεν ανήκει µόνο στις σηµε-

ρινές γενιές αλλά και στις επόµενες. 

  Το Σύνταγµά µας, στο άρθρο 24, προστατεύει ό,τιδήποτε ήταν δάσος το 1945 και κάθε κατα-

πάτηση, παρέµβαση ή αλλοίωση που έγινε κατόπιν θεωρείται παράνοµη. Και παρά την αυστηρή αυ-

τή πρόβλεψη, τα δάση µας έχουν µειωθεί σηµαντικά. 

  Είναι τεκµηριωµένο πλέον ότι το κλίµα αλλάζει, η µέση θερµοκρασία αυξάνεται και η στάθ-

µη των θαλασσών ανυψώνεται. Μοναδική τροχοπέδη στις κλιµατικές αλλαγές αποτελούν τα δασικά 

οικοσυστήµατα, που αναδεικνύονται σε ρυθµιστές της οικολογικής ισορροπίας. Συνιστά συνεπώς 

αφροσύνη οποιαδήποτε θεσµική πρωτοβουλία που αντί να ενισχύει, αποδυναµώνει και αποψιλώνει 

τα δάση. 

  Προς την κατεύθυνση αυτή δυστυχώς στρέφεται η πρωτοβουλία για αναθεώρηση του άρθρου 

24 του Συντάγµατος, που αν εγκριθεί θα θεωρεί δάση όσα υφίσταντο το 1975 (και όχι το 1945), θα 

νοµιµοποιεί δηλαδή όλους τους καταπατητές µέχρι το 1975, Με τον τρόπο αυτό, περίπου 40 εκα-

τοµµύρια στρέµµατα που σήµερα χαρακτηρίζονται ως δάση, θα αποχαρακτηρισθούν και θα δοθούν 

στην ιδιωτική εκµετάλλευση, στην τσιµεντοποίηση. Με το Σύνταγµα όµως δεν µπορεί να παίζει κα-

νείς συγκυριακά, εξυπηρετώντας ιδιοτελή συµφέροντα ολίγων, σε βάρος των πολλών και της κοινω-

νίας. 

  Για παραπλάνηση µάλιστα των πολιτών, η προωθούµενη καταστροφική για τα δάση ανα-

θεώρηση έχει τον ψευδεπίγραφο τίτλο για τη δήθεν «αποτελεσµατική προστασία των δασών και τη 

σύνδεσή τους µε το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας», που όµως είναι ανύπαρκτοι 

και µπορεί να αλλάζουν περιστασιακά και κατά το δοκούν. 

 Ισχυρίζονται οι θιασώτες της αναθεώρησης του άρθρου 24 ότι σε ορισµένες περιπτώσεις εί-

ναι αναγκαία η τροποποίηση του χαρακτήρα δασικών εκτάσεων (που σήµερα απαγορεύεται), επειδή 

έχουν δηµιουργηθεί πολυετείς καταστάσεις που είναι αδύνατο να ανατραπούν και ότι ήπιας µορφής 

αξιοποίηση των δασών δεν δηµιουργεί σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. ∆ιακηρύσσουν δη-

λαδή ότι η πολυετής παρανοµία ολίγων συνιστά λόγο νοµιµοποίησής της. Για να αντιληφθούµε τι θα 

σηµάνει να αφεθεί στον κοινό νοµοθέτη ή υπάλληλο η δασική προστασία, θα θυµίσω ότι η πολεοδο-

µική και κτηριοδοµική µας νοµοθεσία, που επιτρέπει τα ψηλά κτήρια, δίνει δικαιοδοσία στους δή-

µους να περιορίσουν το ύψος των κτηρίων. Μόνο όµως 3-4 πόλεις σε όλη τη χώρα αξιοποίησαν τη 

δυνατότητα αυτή και έχουν χαµηλά κτήρια. 

  Ο λόγος της Γραφής είναι επίκαιρος: «Μη δώτε τα άγια τοις κυσίν». Τα δάση πρέπει να προ-

στατευθούν µε απόλυτο τρόπο για το καλό όλων, για να γνωρίσουν δάση και οι επόµενες γενιές. Το 

άρθρο 24 του Συντάγµατος δεν πρέπει να αναθεωρηθεί. 


