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Ποιος θα πληρώσει; 

Οι Δασικοί χάρτες έφεραν στην επικαιρότητα όλα τα µικρά και µεγάλα προβλήµατα που 
λίµναζαν στα Ελληνικά δάση, απαιτώντας άµεση λύση. Πολύ µεγάλες καταπατηµένες εκτάσεις, 
που ανήκουν στο Ελληνικό δηµόσιο, έγιναν αγροί που καλλιεργούνται και παίρνουν 
επιδοτήσεις, µεγάλοι οικισµοί είναι χτισµένοι µέσα σε δηµόσια δάση, χιλιάδες κατοικίες που 
χτίστηκαν παράνοµα σε δάση, ζητάνε νοµιµοποίηση. 

Από την αντίθετη κατεύθυνση, πολλοί αγροί, ιδίως σε αποµακρυσµένες από τα αστικά κέντρα 
περιοχές, αλλά και σε περιοχές µε πολύ µεγάλη αξία γης, έχουν δασωθεί. Παραχωρητήρια του 
Ελληνικού δηµοσίου για δενδροκαλλιέργειες έχουν εγκαταληφθεί, ενώ και αγροτεµάχια σε 
Διανοµές, έχουν γίνει δάσος. Η φύση δεν αφήνει κενά και καταλαµβάνει κάθε χώρο που 
εγκαταλείπει η ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Οι 2 περιγραφείσες διαδικασίες, παρά την συµπληρωµατικότητα που παρουσιάζουν, στην 
προσπάθεια να νοµιµοποιηθούν, έχουν να αντιµετωπίσουν θέµατα Συνταγµατικής τάξης, 
ισχύουσας Δασικής Νοµοθεσίας, αλλά και θέµατα ηθικού χαρακτήρα. Οι περιορισµοί αυτοί δεν 
αφορούν µόνο τους πολίτες, αλλά κυρί ως το κράτος  και τις υπηρεσίες του, οι οποίες 
υποτίθεται πως προφυλάσσουν και  προστατεύουν το φυσι κό περι βάλλον. 

Πόσο ηθικό είναι να εκχερσώνει ένας πολίτης παράνομα δημόσι ο δάσος , για να ικανοποιήσει 
ατοµικές του ανάγκες, που έχουν σχέση µε την καλλιέργεια της έκτασης, ή την ανέγερση 
κατοικίας, σε βάρος όλου του κοι νωνι κού συνόλου; 

Πόσο ηθικό είναι ένας υπουργός να νοµοθετεί αντισυνταγµατικά την νοµιµοποίηση των 
καταπατητών, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την παράνοµο πράξη; 

Πόσο ηθικό είναι να προσπαθούν υπουργοί, από το 2011, Αντ ι συνταγματ ι κά, να 
νομι μοποι ήσουν καταπατήσει ς δημοσί ων δασών, µέσα στα οποία χτίστηκαν κατοικίες πολλών 
συµπολιτών µας, οι οποίοι όµως µπορούν να πιέζουν την κυβέρνηση; Είναι λογικό µια 
κυβέρνηση να προσπαθεί, ενάντια στην νοηµοσύνη των πολιτών, να καταστήσει νόµιµους 
ιδιοκτήτες καταπατητές που εκχέρσωσαν οµαδικά δάση για να χτίσουν παράνοµες κατοικίες 
και που τώρα βαφτίζονται οι κι στ ι κές πυκνώσει ς ;   

Στα παραπάνω ερωτήµατα θα πρέπει να προσθέσουµε και τις παρακάτω µεταβλητές: 

Ø Την Κλιµατική Αλλαγή 
Ø Την έκθεση τέτοιων εκτάσεων στον κίνδυνο της δασικής πυρκαγιάς, µε γνώµονα την 

πυρκαγιά στο Μάτι. 
Ø Την διάσπαση των δασικών οικοσυστηµάτων 
Ø Την απροσχηµάτιστη επιβράβευση των καταπατητών 
Ø Την υποχρέωση προς αυτούς που θα µας «κληρονοµήσουν» 
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Ø Την υποχρέωση του κράτους να αντιµετωπίζει µε ισότητα τους πολίτες 

Επιστρέφουµε λοιπόν, µετά την ηθικολογία στην πραγµατικότητα και θέτουµε το ερώτηµα: 

Ποιος θα πρέπει να πληρώσει τους αγρότες που κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 67 του νόµου 
998/79 µε τίτλο «Αγροί που άλλαξαν µορφή». Αυτή η ένταξη προϋποθέτει οι αγροί να ήταν 
καλλιεργούµενοι το έτος 1945 (ή το 1960) και σήµερα να έχουν δασική µορφή, µε λυµένο το 
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, µε συµβόλαια και µεταγραφή πριν τις 23 Φεβρουαρίου 1946. 

Η «πληρωµή», ή «αποκατάσταση της αδικίας», θα µπορούσε να έχει τις εξής µορφές: 

Την επανακαλλι έργει α της έκτασης, εφόσον αυτό δεν προκαλεί προβλήµατα στην σταθερότητα 
του οικοσυστήµατος, ή επηρεάζει θετικά την διαχείρισή του, όπως στην περίπτωση της 
διάσπασης της συνέχειας του δάσους, για λόγους αντιπυρικής προστασίας.  

Την µορφή της αντ ι κατάστασης  της έκτασης µε άλλη σε κοντινή περιοχή, ή σε άλλη µε την 
σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. 

Την αποζ ημί ωση του ιδιοκτήτη, από τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν σε ειδικό ταµείο από 
τα έσοδα που θα προκύψουν από του καταπατητές δασικών εκτάσεων. 

Για την οποιαδήποτε µορφή αποζηµίωσης ή αντικατάστασης θα χρειαστεί η εκτ ί μηση της 
αξ ί ας της έκτασης , κάτι που είναι µάλλον εύκολο, µε τις υπάρχουσες διαδικασίες. 

Με τις 3 παραπάνω διαδικασίες, µπορεί να βρεθεί λύση στο πρόβληµα, ιδίως σήµερα που οι 
Δασικοί χάρτες έχουν καταγράψει πλέον τους «Δασωθέντες αγρούς» τουλάχιστον στο 50% 
της χώρας. Η έκταση του προβλήµατος είναι πολύ µεγάλη και ξεπερνά το 5% των 
καταγραφέντων εκτάσεων στους Δασικούς χάρτες, ενώ οι δασικές εκτάσεις που άλλαξαν 
µορφή είναι πολύ λιγότερες. Όµως στο ισοζύγιο της αξίας µεταξύ εκχερσωµένων δασών και 
δασωθέντων αγρών, η αξία των πρώτων είναι πολλαπλάσια των δεύτερων. 

Η διάθεση της πολιτείας να λύσει το πρόβληµα σε δίκαιη βάση, θα βρει συµπαραστάτη όλη την 
επιστηµονική κοινότητα. Όµως η πολιτική της επιβράβευσης των καταπατητών θα βρει 
αντιστάσεις, ιδιαίτερα µε την τάση που δείχνουν οι πολιτικοί να νοµίζουν πως τα γνωρίζουν 
όλα και να επιδίδονται σε «προσωπικές εξυπηρετήσεις». 
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