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Προσπά&ιά μας μέ τό κείμενο πού άκολοι.ι±ί, νά παρουσιά-
σουμε συν0πτικά καί μέ άπλό τρόπο τό «Δασικό μας πρόβλημα".
Στόχος μας ή πληροφόρηση τού Λαού πάνω στά προβλήματα
τού Έλληνικού Δάσους
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ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΒΓΑΖΟΥΜΕ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΑΥΤΟ

Έμείς οί δασολόγοι πού κυκλοφορούμε τό βιβλνιράκι αύτό,θέλουμε νά κάνουμε όσο μπορούμε γνωστό τό πρόβλημα τώνδασών μας. Αυτό Τό θεωρούμε κοινωνική μας γιατίσπουδάσαμε τό δάσος καί μπορούμε νά έκτιμήσουμε Τό Πόσο
θανάσιμο ειναι γιά όλους μας ή έγκατάλειψη και ή καταστροφή
τού δάσους. Άκόμα γιατί πιστεύουμε ότι ή λύση τού προβλήματος
ΔΑΣΟΣ θά γίνει πραγματικότητα μόνον όταν όλοι μος συνειδητο-
ποιήσουμε Τό πρόβλημα καί άπαιτήσουμε μαζικά Τή λύση του,

Η πληροφόρηση τής κοινής γνώμης πάνω στά δασικά
τα γίνεται κύρια άπό τό ραδιόφωνό καί τήν τηλεόραση (πού πα-
ρουσιάζουν μονόπλευρα τήν κυβερνητική άποψη γιά Τό ωσος),
καί λιγότερο άπό τόν τύπο. Έπειδή πιστεύουμε ότι ή πληροφό-
ρηση τού λαού στά δασικά προβλήματα καί τή σημασία τού δά-
σους γιά τόν σημερινό άνθρωπο δίνεται σκόπιμα ή όχι διαστρε-
βλωμένη καί άποσπασματική, γι 'αύτό άποφαοίοαμε νά έκδόσου-
με Τό βιβλιαράκι αύτό. Σέ γενικές γραμμές καί μέ άρκετά
άπλό τρόπο θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε Ολοκληρωμένο τό
σημερινό μας πρόβλημα.

Μέ όσα θά γραφτούν στή συνέχεια θά προσπαθήσουμε νά
δείξουμε όσο μπορούμε τήν έπιλογή τού κράτους στό θέμα τού
δάσους πού ξεκάθαρα άντιμετωπίζεται κερδοσκοπικά καί όχι σάν
κοινωνικό άγαθό, Μ' αύτό τόν τρόπο πιστεύουμε ότι θά συμβάλ-
λουμε στή λύση τών πολύ σοβαρών προβλημάτων τής δασικής
μας οίκονομίας.
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αναι μιά έλάχιστη προσφορά άπό τή μιά στήν ύπόθεση τού
κοινωνικοποιημένου ΔΑΣΟΥΣ καί άπό τήν άλλη σ' αύτούς πού
πραγματικά μέ ήρωϊκές θυσίες έξακολουθούν νά παραμένουν
κοντά στό δάσος καί νά τό ύνερασπίζονται μέ αύτοθυσία γιατί
όπως θά δούμε δέν ειναι εύκολο νά εισαι έλληνας άγρότης σέ
δασική περιοχή
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ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΑΣΟΒΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΑΣΟΒΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Απο

ΤΟ 1821 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Άπό τή δημιουργία του τόΈλληνικό κράτος άρχισε τήν έχθρι-
κή του πολιτική γιά τό δάσος.

Τό καθεστώς πού έπεκράτησε μετά τήν άπελευθέρωσή
μας, έδωσε τήν εύκαιρία νάρπάξουν δάση πολλοί κοτσαμπάση-
δες καί νά γίνουν τσιφλικάδες, άκόμα καί ξένοι πού διατηρούνται
μέχρι σήμερα (Μπαϊκερ), ένώ τό μεγαλύτερο τσιφλίκι άνήκει
όπως ξέρουμε όλοι στήν έκκλησία. Άκόμα καί σήμερα γίνονται
τέτοιου είδους άναγνωρίσεις ίδιοκτησιών όπως αύτή πού έγινε
στόν πρώην ύφυπουργό Δασών κ. Τζιτζικώστα στήν Βέροια.

Οί κυβερνήσεις πού άκολούθησαν όχι μόνο διατήρησαν άλ-
λά καί εύνόησαν τά τσιφλίκια, περιπλέκοντας άκόμη περισσό-
τερο τά πράγματα.

Έτσι σήμερα παρατηρούμε νά έμφανίζονται άπίθανοι ίδιο-
κτήτες δασών, νά γίνονται καταπατήσεις, μεταβιβάσεις καί άνα-
γνωρίσεις δασών μέ στόχο πάντα τήν κερδοσκοπία.

Άπ' τήν άλλη μεριά τό νεοελληνικό κράτος άρχισε νά έπεμ-
βαίνει στή δασική οίκονομία μέ τήν έπιβολή φόρων στά δασικά
προϊόντα (κρατική κερδοσκοπία). Ή διαχείριση τών δασών άρχι-
σε κι' αύτή μέ τίς άπαγορεύσεις πού έπέβαλλαν στόν όρεινό
πληθυσμό οί βαυαροί ύπάλληλοι τού"Οθωνα. Έφάρμοσαν οί ξέ-
νοι αύτοί δασικοί, μία πολιτική πού δέν συμβιβάζονταν μέ τίς πα-
ραδόσεις, τήν νοοτροπία καί τά τότε συμφέροντα τού λαού μας.

Έκείνη τήν έποχή δηλ. τά πάντα άπαγορεύονταν (ξύλευση
βοσκή άκόμη καί ή ρητίνευση) καί έβαζαν φόρους στά δασικά
προϊόντα πού γιά τό είσόδημα τού όρεινού άγρότη ήταν δισβά-
στακτοι.
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Έτα τό δικαίωμα τού χωρικού νό παίρνει αύτά πού τού χρεφάζον-
ταν άπό τό δάσος, όπως σιινέβαινε άκόμα καί στά χρόνια τής
σκλαβιάς,

Άπ' τήν άλλη μεριά τό δικαίωμα τοϋ τσιφλικά είσπράτει
κέρδος διατηρή&-ικε καί ένισχύθηκε είτε αύτός ήταν οιώτης, εί-
τε έκκληάα, είτε καί αύτό άκόμα τό κράτος

Άργότερα οί βαυαροί άνηκαταστόθηκαν άπόΈλληνες άξια>
Τής Αύτοί διατήφ•ιαιν τό καθεστώς

πού αινεχίστηκε καί όταν άκόμα τή δηχείρηα-ι τών δασών άρχι-
σαν νό άναλαμβόνουν οί εδικοί έκπαιδευμένοι δασικοί, άνωτάτης
ή έκπαίδευσ•ις

Όρισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα δείχνουν καθαρά
πώς άντιμετωπίζονταν τό δάσος τότε

Τό 1883 μέ τήν 164 άπόφασ-ι τούΆρείου Πάγου.
τί λέει αύτή ή

-Ή συντήρηστι τών δασών δέν ένδιαφέρει τό κράτος-
Τήν ίδια έποχή ό ίπτουργός Δ. δήλωσε!
—χρήματα θέλω καί όχι δάσηΙ•

Τήν έποχή τού Καποδίστρια άρχισε μιά προσπάθεια κατα-
τής περιουσίας τού κράτους άλλά δέν συνεχίστηκε γιατί

τελικά αύτοί πού τούς συνέφερε νά μήν ξέρει τό
κράτος τί έχει γιά νά ευκολύνεται ή σέ βάρος τού δημοσίου καί τού
κοινωνικού συνόλου δράση τους.

Κάτι άνάλογο συμβαίνει μέ τό Δασικό κτηματολόγιο πού ένώ
ή άνάγκη γιά τήν σύνταξή του ειναι έπιτακτική προχωράει μέ
βήμα χελώνας άνάμεσα σέ ύποπτα συμφέροντα καί ένας Θεός
μόνο ξέρει άν τελικά θά γίνει αύτό τό έργο.

Άπό τότε πού τό κράτος άρχισε νά έπεμβαίνει όργανωμένα
στό ωσος γιά νά παίρνει μεγαλύτερες ποσότητες ξύλου. πλή-
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θαιναν οί άπαγορεύσεις γιά Τόν ντόπιο Κάτοικο. Τό δικαίωμα του
νά ζήσει άπό τό δάσος σχεδόν τοϋ στερήθηκε.

Ή έντατική έκμετάλλευσι ειχε σάν άποτέλεσμα καί τήν
άνάγκη τής προστασίας. Τό κράτος όμως ποτέ δέν φάνηκε δια-
τεθειμένο νά διαθέση χρήματα γιά τόν σκοπό αύτό. Συνέχισε
όμως τήν άντιεπιστημονική καί άντικοινωνική παλιά του πολιτική
καί Τήν προστασία τήν φόρτωσε στίς πλάτες Τών όρεινών άγρο-
τών μας μέ τίς συνεχείς άπαγορεύσεις. -Αστοχο τό μέτρο άλλά
διατηρήθηκε γιατί άπλούστατα τά έσοδα τού κράτους αύξά-
νονταν μέ τό χαράτσωμα άπό τίς μηνύσεις.

Έτσι έξηγεϊται γιατί Τά δάση μας είναι λίγα καί άκόμα γιατί λι-
γοστεύουν, γιατί έρημώθηκαν τά όρεινά χωριά μας, γιατί λιγο-
στεύει ή προσφορά τών δασών στήν' Εθνική μας οίκονομία καί
τέλος γιατί καταστρέφεται τό φυσικόν περιβάλλον.
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ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Τόν όηοφοοιοιικό ρόλο νιού Ιό δόοος ονά
ηρών« 0ΪΟδιο τής έξέλιξης τοι) ήνΟρωηινου (10λιιιομοΟ, ('ήν
Χώρος ηού ιιηόρεοι: ό νά βρεί "όρους ζ'.)ής "(ΙΙ (ιο0•

cltc οόν τόπος πού τοο ηορι:Ιχε νήν ηρωιη ύλη νιά τήν
κοπιοκι:υή ιών ηρώτων του έργολι:Ιων καί όπλων Λήν νή

όηό Ϊήν όντίληινη κήΟι: ούγχρονου όνι κοί
σήμερο ή συμβολή '00 δάσους ("ή διαμόρφωση 100
ζωής clVOl ή Οά μποροόοι: νό ειναι Τό Ιδιο ή
σημοντιπ'ι

Λέν Οά έδώ ιιι? Τίς και τή
ύηπρξης Τών δασών γιό Τό ΛνΟρωηο, γιατί Κάτι

ΟΛ ΛΌΟΙΫΟΟΟΙΖ ηολλές οελΙδι:ς καί 100 OKO•
"00 μος

MC δυό λόγια όμως Οά ηρριγράινουμι: τίς άξίες
'ών κοί Τόν καθοριστικό τους ρόλο στήν ζωή μας.

Οίκονομική (άξία) προσφορά Τών δασών.

Σήμορο άπό άλλη έηοχή οι dv('lVKcs μας
δοοικά ηροίόντο ειναι μεγαλύτερες καί αύξάνονιαι όλο καί

ρυθμό. ηαρ• όλες δέ τίς προόδους τής έηιστήμης
δέν κοτοοΟώθηκε νά βρεΟι:Ι ένα ύλικό πού Οά μπορούσε νά
όντικοτοοτήοει τό ξύλο στίς διάφορες χρήοι:ις του.

Άναφέρουμε μερικές άπό τίς χρήσεις του.
Χρησιμοποιείται οτή ναυπηγική, στήν οίκοδομική (οηίτια. πατώ-
μοτο έηιηλο), γιά Τήν ηαραγωγή χαρτιού. πυρίτιδας φίλμς, κυ-
τορίνης. συνθετικών κ.Τ.λ.

Η χωρο μας. έλλειματική οέ δασικά προϊόντα, άναγκάζεται
χρόνο νά καλύπτει Τίς άνάγκες της μέ είοαγωγές άπό τό

dasarxeio.com



11

έξωτερικό καί νά δαπανά γιά τά προιόντα αύτά περισσότερα άπό
10 δισεκατομ. δραχ. κάθε χρόνο.

Μόνο τό δάσος, τό βιολογικό αύτό έργαστήρι είναι σέ θέση
νιαίρνοντας άνόργανα συστατικά άπό τό έδαφος μέ τήν βοή-
εισ τού φωτός μπορεί νά τά μετατρέπει σέ πολύτιμες γιά τήν ζωή
μας όργανικές ούσίες.

Προστατευτική (άξία) προσφορά τού δάσους

Η ύπαρξη Τών δασών έξασφαλίζει καί Τήν ύπαρξη έδαφών.
Επί πλέον άποφεύγονται φαινόμενα διάβρωσης καί πλημμυρών
πού στή χώρα μας λόγω τού μικρού ποσοστού δασοκάλυψης
προξενούν σημαντικές καταστροφές σέ διάφορα τεχνικά έργα
καί κυρίως στίς γεωργικές καλλιέργειες. Μόνο στίς γεωργικές
καλλιέργειες ύπολογίζεται ότι κάθε χρόνο άπό τίς πλημμύρες καί
τίς φερτές ύλες οί ζημιές ξεπερνούν τό 1 δισεκ. δρχ.

Πέρα άπό αύτά ρυθμίζει τήν ύδατική οίκονομία καί είναι ό
κύριος συντελεστής δημιουργίας πηγών νερού

Τά όρεινά αύτά νερά δημιουργούν συνθήκες άνάπτυξης τής
όρεινής ίχθυοκομίας, τομέα πού προσφέρει καί άναψυχή άλλά
καί οίκονομικές ώφέλειες.

Προστασία καί άνάπτυξη θηραμάτων.

Τό δασικό περιβάλλον είναι ό ίδεώδης χώρος όπου μπορούν

νά βρούν τροφή καί καταφύγιο πάρα πολλά είδη άγρίων ζώων τά
όποία προσφέρουν τή χαρά σέ χιλιάδες άνθρώπους νά κυνηγή-
σουν.
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Μσος — περιβάλλον — άνθρωπος.
Άνεκτίμττη ειναι ή τοϋ δάσους στή δημιουργΔ

ύγεινού κλίματος τό φύλλωμά του μετρώζει τίς ύψηλές
θερμοκραάες τοϋ καλοκαιριού καί τό χειμώνα έξασθενεί τούς
δυνατούς ψυχρούς άνέμους

αναι ό κύριος ύγιεινοϋ περβάλλοντος γά τόν

Ή χρηαμότητά του στίς πόλεις εΤπι άνεκτίμητη):
Φτάνει- άναφέρουμε δτι δάσος πλάτους 100 μέτρων μεώνει
τούς θορύβους, κατά τό 113. άκόμα μεγάλες ποσό-
τητες οςόνης καί δτι δάσος έκτό-

έν« νό συγκρατήσει 6,5 τόννους
αόντι. Καί μτά άπό βροχή ειναι θέσι νά συγκρατήσει
πάλι τό ποσό Πολύ αοστά λοιπόν δόα-ι πού βρίαον-
ται κοντά κατοοσ-ιμένες περιοχές πνεύμονες
τής ττερ•οΫις

Ό α-μρτνός άνθρι.Μτος πού δουλεύει καί ζεί στήν πόλη έχει
τήν έτηφή του μέ τό φυσικό περιβάλλον Ή άστική αισ-

αδρευα-ι σπΊ χώρα δημιούργησε συνθήκες διαβίωσης τέτοιες
πού ξέκοψαν τόν άωρωπο άπό τήν φύαη. Ή κα&ημερινή ζωή τού
έφρζόμενου στήν πόλη κυλάει στά καυσαέρια, θορύ-
βους, καί συνωστισμό. απι έπιτακτική ή άνάγκη νά άποκαταστήσει
ό τήν έπαφή του μέ τή φύση γιά μιά καλύτερη ψυχική
καί υγεία, γιά μά καλύτερη ζωή.
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Η ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

Πώς διαχειρίζονται σήμερα τά δάση μας.
Άπό τή δημιουργία λοιπόν τού • Ελληνικού κράτους

φηκαν όλότελα γιά τήν έθνική μας οίκονομία πολύ
άπό αύτά πού έχουμε σήμερα. Τά αίτια πού

σ'αύτή τήν κατάσταση τά άντφέραμε προηγούμενα.
Άποτέλεσμα τής κακωιαχείρισης αύτής ειναι, δτι τά δάση
σήμερα καλύπτουν μόνο τό 19% τήςΈλληνικής γής, τεράστιες
δέ όρεινές περιοχές έχουν χάσει τό παραγωγικό τους
καί έμειναν τά βράχια.

Άλλά καί σήμερα όμως αύτά τά δάα7 πού έχουν άπομείνει
σι.ινεχίζουν νά λιγοστεύουν μέ τίς καταστροφές πού
ται κάθε χρόνο:
— τίς πυρκαγιές καί τίς κατατητήσεις άπό τούς κερδοσκό-
πους (οίκοπεδέμποροι, οίκοδομικοί συνεταιρισμοί.
βιομηχανίες, τουριστικές έπιχειρήσεις κ.λ.π.).
— Μέ τό χάσιμο τών παραγωγικών έδαφών άπό τίς βροχές
έπειδή δέν ύπάρχουν τά κατάλληλα έργα γά τή αιγκράτηαϊ
τους. Ύπολογίζεται δτι κάθε χρόνο μεταφέρονται καί χάνονται
στή θάλασσα 50 έκ. κυβικά μέτρα γόνιμης γής δηλ. 25.οω.ΟΟΟ
στρ. (2 μέτρα βάθος έδάφους), έπιφάνεια ίση μέ νησά ών
τήν Κέα ή τήν Τήνο.

Οί παρακάτω πίνακες δείχνουν περίπου τήν είκόνα τώνΈλ-
ληνικών δασικώνΈδαφών, χωρισμένα άνάλογα μέ τή δαωκάλυ-
ψή της καί τήν ίδιοκτησιακή τους κατάσταση
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Στό σημείο αύτό πρέπει νά πούμε ότι τά στοιχεία αύτά ειναι
άπό τό 1960 άφού δέν ύπάρχουν νεώτερα καί ίσως μερικά νά
έχουν άλλάξει.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟίΟΝΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ

-Ας δούμε τώρα τί πέρνουμε άπό τά δάση μας καί πώς τά
έκμεταλλευόμαστε.

Τό βασικό προϊόν πού πέρνουμε είναι τό ξύλο. Σύμφωνα δέ
μέ τά έπίσημα στοιχεία, κατά τό 1978 άπό τάΈλληνικά δάση
πήραμε 752.484 κυβικά μέτρα βιομηχανικής ξυλείας (τεχνικό
ξύλο) καί 1.676.000 τόννους καυσόξυλα. Έπίσης τήν ίδια χρονιά
πήραμε καί 13.000 τόννους ρητίνης.

Γιά τά άλλα προϊόντα πού πέρνουμε (καρπούς, άρωματικά
φυτά, ρίζες άπό έρείκια, φυτόχωμα κ.τ.λ.) δέν ύπάρχουν έπίση-
μα στοιχεία.

Όπως δέ θά δούμε παρακάτω ή δυνατότητα πού έχουν τά Έλ-
ληνικά δάση ειναι πολύ μεγαλύτερη άπό αύτή.

Τά δάση μας σήμερα δέν έκμεταλλεύονται σέ μεγάλη έκτα-
ση έπειδή τό κράτος δέν βοηθάει γι' αύτό. Τό πρώτο θύμα
τής κρατικής αύτής πολιτικής γιά τά δάση είναι τό τμήμα τού
άγροτικού μας πληθυσμού πού μένει μέσα ή κοντά στό δάσος
καί ζεϊ άπό αύτό. Μέ άλλα λόγια, οί κάτοικοι τών όρεινών περιοχών
(όσοι πιά έχουν άπομείνει) ζούν σέ άπαράδεκτες συνθήκες γιά
τή σημερινή έποχή

Σημαντικό στοιχείο πού χαρακτηρίζει τήν μεταχείριση τού
δάσους άπό τό κράτος ειναι καί τό ότι πέρνουμε προϊόντα μόνο
άπό τό 30% τών δασών μας. Αύτό τό έχει παραδεχτεί καί προ-
ηγούμενα ό ύφυπουργός τών δασών κ. Τριανταφύλλου στήν
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Ομιλία του κατά τόν γιορτασμό τής παγκόσμιας μέρας τής Δασο-
πονίας. Άκόμα πρίν τέσσερα χρόνια τήν ίδη μέρα ό τότε ύφυ-
πουργός Δασών κ. Γαννούα-ις ειχε πεί πάλι- γιά τό μικρό ποσό
τών δασικών προϊόντων πού πέρνουμε άπό τά δάση μας καί ειχε
προώέσει καί τά έξής έντυπωσηκά στοιχεία — δτι κάθε χρόνο
χάνονται 1.000.000 κυβ. μέτρα ξυλείας έπειδή αδέν έχουμε τά
μέοα• νά τά άποκομΙσουμε, καί δτι κάθε χρόνο 162.000 κυβ.
μέτρα ξυλείας σαπίζουν άπό τόν φυσιολογικό θάνατο τών δέν-
δρων — .«Αύτό συμβαίνει - τόνισε ό κ. Γηννούσης - μόνον στήν Έλ-
λάδα καί στήν Ζοι•ηκλα•.

Βλέπουμε λοιπόν δτι, άπό τή μά μεριά τό δικό Ι.ης έτοιμο
προϊόν νά χάνεται καί άπό τήν άλλη νά δηθέτουμε τεράστια
ποσά σέ συνάλλα'ΛΚ ΥΔ νά καλύψουμε τίς άνάγκες μας σέ ξύλο
καί άλλα δασικά προϊόντα Γώ παράδειγμα τό 1977 τά χρήματα
πού δώσαμε γιά τό αοπό αύτό ξεπέρασαν τά 9,5 δισεκατομ-
μύρω δρχ. ένώ τό 1978 ξεπέρασαν τά 10,5 δισεκατομμύρια.

Τονίζουμε στό σημείο αύτό δτι οί είσαγωγές δασικών προ-
ί&πων καί οί άντίστοιχες δαπάνες σέ συνάλλαγμα ειναι δεύτε-

μετά τίς είσαγωγές πετρελαίου.

Γιατί δέν πέρνουμε τά δικά μας δασικά προϊόντα;
-Ας δούμε τί ειπε ό κ. Τριανταφύλλου στήν συνέχεια τής

όμιλίας του.
Θέλοντας νά δικαιολογήσει τήν κατάσταση μάς λέει δτι έκ-

μεταλ.ευόμαστε μόνο τό 30% τών δασών μας γιατί δέν διαθέτου-
με χρήμκιτα νά άνοιχτούν δρόμοι καί άκόμη δτι ή χαμηλή παρα-
γωγικότητα τού κεφαλαίου πού έπενδύουμε στό δάσος αδέν δι-
καιολογεϊ τήν έπένδυση•, Τέλος δέ παραδέχεται ότι λείπουν τά
νομοθετικά μέτρα γιά τά ίδιωτικά δάση — όπότε ή παραγωγή τους
δέν ειναι αύτή πού πρέπει
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Γιά τόν κ. ύφυπουργό δασών καί τήν κυβέρπιση δικαιολογείται
νά δίνονται χρήματα μόνο γιά είσαγωγές καί όχι γιά τήν δική μας
άνάπτυξη. Τό 1977 δόθηκαν όπως είπαμε 9,5 δισεκατ. γιά είσα
γωγές ένώ τήν Ιδια χρονιά, γιά όλες τίς έργασίες τής δασικής οί-
κονομΙας γιά Τήν προστασία τών δασών, γιά τίς άναδασώσεις, γιά
τήν τών έδαφών, γιά τήν άνάπτυξη τών βοσκοτό-
πων, γιά τή δασική έρευνα, γιά τή θηραματική οίκονομία τά
ποοά πού διατέθηκαν έφτασαν μόλις τά 2,5 δισ. δρχ.

Έτσι άπό τίς είσαγωγές ίκανοποιεϊται τό 70% τών άναγκών
μας σέ βιομηχανική ξυλεία, κυταρίνη (βασική ύλη γιά τήν παρα-

χαρτιού) καί προϊόντα κυταρίνης. Άκόμα καί καυσόξυλα κά-
νουμε είσαγωγές. Γιά παράδειγμα, τό 1974 ειχαν είσαχθεϊ 12.647
τόννοι.

Τά ποσά μέ τό όποία χρηματοδοτείται ή άνάπτυξη τής δασι-
κής οίκονομίας δείχνουν δτι ή δασοπονία μας ειναι ό "φτωχός
συγγενής» τής Έθνικής μας οίκονομίας. Άπό στοιχεία τού 1974
φαίνεται δτι μόνο τό 0,4% τού προϋπολογισμού δίνεται στό δασι-
κό τομέα καί κάθε χρόνο αύτό μειώνεται άκόμα περισσότερο.
Αύτό γίνεται γιατί τά κέρδη τών έπιχειρήσεων άπό τή δασοπονία

ειναι μικρότερα. Τά δασικά προϊόντα αύξάνονται μέ χαμηλούς
ρυθμούς ύπακούοντας στούς φυσικούς νόμους, πού δέν εΤναι
δυνατόν νά έπηρεασθούν άμεσα άπό τόν άνθρωπο.

Έπιμένοντας στό κέρδος άπό τά άμεσα προϊόντα πού πέρνο-
νται άπό τό δάσος, ή κυβέρνηση άγνοεϊ τίς εύεργετικές του έπι-
δράσεις γιά τή ζωή τού άνθρώπου καί τό άντιμετωπίζει όχι σάν
κοινωνικό άγαθό άπαραίτητο γιά τή ζωή τού λαού.

• Η ίδια λογική έπικρατεί καί στόν τομέα τής προστασίας. Τί-
ποτα δέν γίνεται γιά τήν πρόληψη τής καταστροφής άπό τίς φω-
τιές, τίς έκχερσώσεις, τίς πλημμύρες, διάφορες άσθένειες κλπ.
ένώ άπό τήν άλλη μεριά έλάχιστες άπό τίς άπογυμνωμένες έκτά-

dasarxeio.com



18

αις άναδασώνονται. Γιά παράδειγμα — τά τελευταΔ χρόνο άπό
τή φωτΔ καί μόνο χάνονται 145.000 στρ. δασών κάθε χρόνο κα-

ΣΚΑΣΕ
ΚΑΙ

χτιΙΕ

τά μέσο δρο, καί οί άναδασώσεις πού γίνονται δέν ξεπερνούν τίς
40.000 στρ. καί κάθε χρόνο δίνονται λιγότερα χρήματα άπό τό
κράτος γιά τό σκοπό αύτό.

"Οσο γιά τά νομοθετικά μέτρα πού πρέπει "'ά θεσπισθούν γιά
τά βιωτικά δάση κι' αύτό ειναι εύθύνη τής κυβέρνησης. Αύτά δ-
μως πού ύπάρχουν (ήμερα ποτέ δέν έφαρμόστηκαν άπό τούς διά-
φορους ίδιοκτήτες γιατί γι αύτούς ή διαχείριση σταματά έκεϊ πού
άρχίζουν νά λιγοστεύουν τά κέρδη τους, χωρίς αύτό νά σημαίνει, ό-
πως είπαμε, δτι καί τό κράτος διαχειρίζεται τά δάση του δΏφο-
ρετικά.

Σάν συμπέρασμα θά νά πούμε ότι ή μή άποδο-
τικότητα τών έπενδύσεων στή Δασοπονία χρησιμοποιείται ά-
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πό τήν γιά δικαιολογήΦ7 τήν πολπιηή της. Ή χρη-
μτοδότητι τής Έλληνικής άπλώς δέν αιμφέρει ής
ντόπιες καί ξένες έπιχεφήσεις, τούς έμτιόρους καί τούς μεγα-

προϊόντων, άλ)Δ συμφέρει όμως τό κοι-
νωνικό σύνολο.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού 1974 τή χρονώ αύτή δούλεψαν

στά δημόσια δάση περίπου 40.000 άτομη. Άπό αύτούς οί 25Μ
άνθρωποι είναι Τό ξίδικευμένο δασικό προσωπικό καί τό προσω-
πικό φυλάξεως τής Δασικής' Υπηρεάας.Έπίσης ή Δασική' Υπη-

χρησιμοποιεί καί ένα μεγάλο άριθμό άπό εδικευμένο έργα-
τοτεχνικό προσωπικό (όδηγοί, έργοδηγοί έπιστάτες κτλ) Οί ύπό-
λοιποι ύποαπασχολούνται κατά τήν διάρκεια τού καλοκαιριού κά-
ναπας κατά μέσο δρο 50 ήμερομίσθη καί έξασφαλίζοντας έτή-
σιο είσόδημα γιά τίς σημερινές συνθήκες όχι παραπάνω άπό 40.000
δρχ.

Α. ΔΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ποιές είναι οι συνθήκες δουλειάς καί άμοιβής

1) Δασεργάτες πού έργάζονται στήν παραγωγή ξύ-
λου καί στά δασοτεχνικά έργα.

Οί σιυνθήκες κάτω άπό τίς Λποϊες ζούν οί έργαζόμενοι στό
δάσος ειναι κυριολεκτικά δραματικές άπό κάθε πλευρά, κάθε δέ
προσπάθεια περιγραφής τους ειναι πολύ δύσκολο νά άποδώαι
πιστά τήν

Ζούν σέ παραπήγματα φτιαγμένα άπό νάϋλον (τά κατααευ-
άζουν οί ίδιοι), προετοιμάζουν τό φαγητό τους μέ συνθήκες όλό-

dasarxeio.com



π".ιτόγονες, μακρυά άπό τά χωρά τους, χωρίς τήν
δυ'νττότητα τής ήμερήαας στίς οίκσγένειές τους

δέ νό έπ -μεροκάματο Τής προκο-
ττ'τς• δουλείουν άπό 16 ώρες τήν ήμέρα, μέ τόν
κίνδυνο γιό τήν ζωή τους νό κάθε τους Kivn«n

τού έιπκίνδυνου τής δουλειάς τους είναι τά
ατυχήματα τούς Αύτό άν μετρηθούν σέ

&νότοις (ΥΡά Τά δάφορα άλλα ότιιχήματα δέν ύηάρχουν στοι-
Χώ) δίνουν δη κάθε 10 μρες αωαίνει σέ δασεργότες ένα θα-
νατηφόρο ατύχημα Αύτό 5•απιστώθηκε στήν περσινή αισκεψη
ΤΟΰ αωα.ιλίου Οίκονομίας Τής ΠΑΣΕΓΕΣ Νομίζουμε
δέ δη τό γραφτεί δτι άπουσΔζει κάθε κρατι-

Ιέρωνα γώ τών πμ3των βατ&ιών σέ αύτούς πού πα-
&άνουν έπί πλέον δέ ό πιό α.Μ7θισμένος τρόπος γιά
τήν τους περφοχή πού ύπάρχει γητρός ειναι τό φο-

Τό ηκώνουν

-Ας δούμε τώρα πώς άμοίβονται οί δασεργάτες
τό στοιχώ πάλι τού 1974 προκύπτει δτι 7.120 ωσεργάτες

) πραγματοποίηαιν 450.000 μες»κάματα δηλαδή 63
τόν χωνο ό καθένας.

Ή μέσ-ι άμοβή τού ήμερομι±ίου έφτασε τίς 400 δρχ.. καί
τό μοο έτήσιο είοόδημα τού ύλοτόμου έφτασε τής 63 χ 400
= 25.000 δρχ.

Άν ύπολογιστεί ή άμοιβή τού ύλοτόμου κατά άποκοπή, κατά
κυβικό μέτρο ξυλείας δηλαδή. διαπιστώνεται ότι ή άμοιβή του δέν

τό 6% τής τιμής τού κυβικού μέτρου πού ειχε δια-
στήν άγορά

Καί αύτά άκόμα όμως δέν άποτελούν τό καθαρό είσόδημα
τού γιατί άπό αύτά θά πρέπει νά άφαιρε-
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θούν τά έξοδα γιά τήν συντήρησ•ι τών έργαλείων του καί τών μη-
χανών του (άλλυωπρίονα) ka&bs καί τά καύσιμα.

Γά νά κανείς μά είκόνα κάπως πιό πλατεΔ τό
άντιμετωπίζεται ή οίκονομΚι τών όρεινών κοινοτήτων θά

λέγαμε δτι οί δυνατότητες άπασχόλησης τών δασεργατών σέ
άλλες έργαάες είναι μηδενικές. Άρα, τό έτήσιο είσόδημα
Τής οίκογένειας τού δασεργάτη άποτελ0ύν Τά 63 μεροκάματα
ή οί 25.000 δρχ. γιά τό 1979

2) Ρητινοκαλλιεργητές ι— ρητινεργάτες — Συνθήκες
δουλειάς καί άμοιβής τους.

Τό μόνο δασικό προϊόν πού έξάγουμε είναι ή ρητίνη, άλλά
καί αύτή έχει έγκαταλειφτεί άπό τό κράτος μέ άποτέλεσμα νά
μειώνεται ή παςαγωγή μέ γρήγορο ρυθμό. -Η%η άπό 20.524 τόν-
νους ρητίνης πού έφτασε ή παραγωγή τού 1974, τού 1978 μόλις

φτάνει τούς 13.000 τόννους, δηλαδή στήν τετραετία ή μείωση
τής πραγωγής έφταα τό ποσοστό τού 36 % καί ειναι σίγουρο δ-
τι άν ή κατάσταση συνεχιστεί έτσι. σύντομη θά άρχίσουν οί εία-
γωγές προϊόντων ρητίνης.

Ή μείωσι τής ρητίνης δέν όφείλεται στό δτι δέν
τήν χρειαζόμαστε άλλά όφείλεται κυρίως στήν κυβερνητική άνη-
μετώπιση τών ρητινοπαραγωγών δαα3ν. Ρητίνη παράγουν μόνο
τά πευκοδάση τής χαλεπίου πεύκης πού άποτελούν κυρίως, τά
παραθαλάσσια έλληνικά δάση. Έπειδή δέ ή κυβέρνηση όλα αύτά
τά δάση θέλει νά τά δώσει γιά «τουριστική άξιοποίηση» γιαυτό καί
δέν ένδιαφέρεται καί δέν μεριμνά γιά τήν αύξηση τής παραγω-
γής τής ρητίνης.

-Ας έρθουμε όμως νά δούμε μέ τί άμοιβές έργάζονται οί ρη-
τινοκαλλιεργητές.

Άπό τά στοιχεία πού διαθέτει τό Ύπουργείο Γεωργίας προκύ-
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πτει δτι Τό 1974 2.829 παρήγαν 20.594 τάν-
νους φιτίνης,Ή τμή Τής π-ιτίνης Τόν Ιδιο χρόνο έφτασε Τίς
10,20 δρχ. Τό κιλό μαζί μέ Τήν κρατική ένίσχυσ-ι

Τό ε'οωημα κατά μέσο δρο τού ρητινεφ<ότη Ι-
φτοα Τίς 73.600 δρχ.

Σύμφωνα μέ στοιχεία πού μδς έχουν δώσει οί ρητινο-
καλλιεηητές. γιό νό παραχθούν 1 ΟΟΟ κιλό ρητίνη χρειάζονται 35
ακη•ενειακό — στήν αιμμετέχει όλό-
κληφΊ ή οίκογένε.α δουλεύοντας δΧΙ 8 ώρες άλλά πολύ περισσό-

Μέ τίς σκληρές λοιπόν αύτές αινθήκες τό οάογενειακό
δέν ξεπερ•νόει τίς 300 δρχ.

Κοί αύτό όταν καί θέλουν οί
Τό πραγματικό, κα&ιρό ειναι πολύ μικρότερο ά-

φού τά χρήμητα, οί ρητινοκαλλιεργητές θό πρέπει νό πλη-
ριώοα.Ν καί Τό ένοίκιο στούς μεγαλοκτημωτίες καί ρητινεμπό-
ροι-ς, πού φωνει πολλές φορές καί μέχρι τής παραγωγής.

3) Οί δασεργάτες καί οί ρητινοκαλλιεργητές προστα-
τεύουν καί τά δάση.

Έκτός άπό τήν έξαντλητική όπως είπαμε προσφορά έργασίας τών
αύτών, ή προσφορά τους στήν προστασία τών δασών

ειναι άνεκτίμητη άλλά. . καί αύτό άγνοεϊται.
ΓΕ πολλά χρόνια τώρα έξακολουθεϊ ή κυβέρνηση νά άγνοεί

γιν αύτή. Έτσι θέλει νά μήν ξέρει π.χ. πόσες
φωτις σβήνονται κάθε χρόνο άπό αύτούς πού όλο τό 24ωρο βρί-
σκο•νται μέΦ στά δάση. Μέ άλλα λόγια δέν άναγνωρίζει ότι οί
φυσικοί προστάτες τών δασών ειναι οί δασεργάτες καί οί ρητινο-
καλλιεργητές.

Θέλει δηλαδή ή κυβέρνηση νά τήν πιστέψει ό λαός, πού μέ
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Τό πρόσχημα τής άγορόζει κάθε άερατ>Δνα μαί
μηχανισμό γιά νά έξυπηρετήσει τίς μεγάλες

Γώ Τίς παραΜνω κατηγο"ς Τών έργαζσμένσοι στό
παφπηρώμε δτι δέν ίσχύουν οί έρπικοί νόμοι πού έξοσσα>'-
ζουν τό έλΔ•ηστο είσωημα τών έργατών. ' Επίτ,ς δέν ίσχύα.ιν Οί
νόμα πού τίς δουλεΔς ναοί τήν

τους. Άρκεί νά είπώεϊ δτι μόλις πρίν 10 οφ "σερ-
γάτες άσραλίστηκαν στό ΙΚΑ

Βλέπαυμε πώς οί δασε"τες Τής χώρας έργά-
ζαπαι νΔτω άπό άτηρόδεκτες συνθήκες πού τίς κάνουν
πιό δραμητ«ές ή τής δουλεΔς καί ή έλ>εψη <Δ6ε
δυνατότητος νά αυγν.εντρώσουν ένα άνεσά άνθςώπινο ετή-

άπό έργαάα τους-
Άντί λοιπόν ή κιβέρνητι νά προπαθεί καλυτερέψει Τίς

τών κατοίκιςι τών Ορεινών περιοχών (στις περισσότε-
ρες άπό αύτές τό κύρ<0 στοιχείο είναι οί %σεργάτες) ώστε
παραμείνουν στά χω" τους κάνει δτι είναι δυνατό τό άντί-
θετο-

-Ακολοώεί δηλαδή ή κυβέρνηση τήν πολιτική τής έξόντωσ-•ς
τών όρεινών κατοίκων σκόπιμ, γιά νά πετύχει καί έγκατάλει-

ψη τών δαών άπό τούς φυσικούς ύπερασπιστές τους καί νά δευ-

κολύνει έτσι τήν δράση τών έπιχεινιματιών πού όπως ξέρουμε
πολύ καλά, αύτοί δέν ύλοτομούν ούτε ρητινεύουν κατασ-
τρέφουν καί έρημώνουν τόν τόπο ΥΔ νά βγάλουν όσο τό δυνα-
τόν μεγαλύτερα κέρδη.

Τό πόω ξεκάθαρες ειναι αύτές οί κυβερνητικές έπιλογές
τό μρτυράει ό καθολικός ξειπικωμός τών κατοίκων διαφόρων πε-
ριοχών ΥΔ νά έμποδίσουν τήν καταστροφή τών δασών τής περιο-

χής Τους.
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Πρόσφατα παραδείγματα έχουμε άπό τά χωριά, Νικήτη, Σάρ-
τη καί"Αγιο Νικόλαο τής Χαλκιδικής γιά νά ύπερασπίσουν δάση
τής περιοχής τους πού δόθηκαν χαριστικά στόν όμιλο Βαρδινο-
γιάννη

Έπίσης οί κάτοικοι τού χωριού Ελάφι Τρικάλων ξεσηκώθηκαν
καί σταμάτησαν Τήν καταστροφή τού δάσους τής περιοχής τους
άπό τίς μπουλτόζες τών τσιφλικάδων τής περιοχής.

Οί ένέργειες αύτές άποδείχνουν τό ποιοί μπορούν νά προ-
στατέψουν άποτελεοματικά τά δάση μας.

Γεγονότα όμως καθόλου εύχάριστα, καί γιά τούς έπιχειρη-
ματίες άλλά καί γιά Τήν κυβέρνηση

B. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σήμερα στήν Δασική' Υπηρεσία τού' Υπουργείου Γεωργίας

ύπηρετούν 2.500 περίπου δασικοί ύπάλληλοι κατανεμημένοι ίε-
ραρχικά σέ τρείς βαθμίδες, άνάλογα μέ τήν έκπαίδευσή τους.

Α. Δασολόγοι
Τήν πρώτη βαθμίδα τήν άποτελούν οί Δασολόγοι πού ειναι

πτυχιούχοι τής Δασολογικής Σχολής τού Άριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Ό άριθμός του φτάνει τούς 650 περίπου
(490 μόνιμοι καί οί ύπόλοιποι μέ σύμβαση).

Αύτοί άσχολούνται θεωρητικά μέ τήν όργάνωση τής έπιστη-
μονικής διαχείρισης τών Δημοσίων δασών, άλλά στήν πραγματι-
κότητα άσχολούνται κατά κύριο λόγο μέ τίς γραφειοκρατικές καί
διοικητικές άνάγκες τής δημόσιας ύπηρεσίας.

Άπό τήν άλλη μεριά τά προβλήματα πού έχει νά άντιμετωπί-
σει ή δασική πράξη δέν φαίνεται ίκανή ή Δασολογική Σχολή μέ
όλες τίς άδυναμίες Τής έλληνικής Πανεπιστημιακής έκπαίδευ-
σης νά τά έπιλύσει.
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Ένα άκόμα στοιχείο ειναι ότι αύτή τήν στιγμή ύπάρχουν 500
περίπου άνεργοι δασολόγοι πού κάνουν έπαγγέλματα, άσχετα έ-
ντελώς άπό τήν έπιστήμη τους, τήν στιγμή πού κάθε προσπάθεια
γιά μιά σωστή άξιοποίηση τού δασικού μας πλούτου, όση έχει ά-
πομείνει, θά πρέπει νά έχει σάν άφετηρία καί Τήν πρόσληψη και-
νούργιου προσωπικού.

O ΔΑΣΑΡΧΗΤ-
ΤΑ

ΔΙ ΤΟΥ

Β. Τεχνολόγοι Δασοπονίας — Δασονόμοι

Τήν δεύτερη βαθμίδα τήν άποτελούν οί τεχνολόγοι Δασο-
πονίας πού τώρα ειναι άπόφοιτοι τής άνωτέρας σχολής τεχνολό-
γων Δασοπονίας τών ΚΑΤΕΕ τής Λάρισσας (μέχρι πρίν άπό 3 χρό-
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νια οί τεχνολόγιοι Δασοπονίας φοιτούσαν σέ μέση σχολή πού ειχε
ίδρυθεί άπό τήν Δασική Ύτηρεσία).

'O άριθμός τους σήμερα φτάνει τούς 760 ή δέ άπασχόλησή
τους στήν Δασική Ύπηρεσία παρουσιάζει τά ίδια χαρακτηριστικά
μέ τήν άπασχόλησ%ι τών δασολόγων.

Ένα σοβαρό στοιχείο άκόμα γιά Τόν κλάδο αύτό ειναι καί ή ά-
νεργία πού ήδη έχει άρχίσει νά γίνεται έμφανής.

Π Δασοφύλακες

Τήν τρίτη βαθμίδα προσωπικού όποτελούν οί
Αύτοί ειναι κύρια άπόφοιτοι τού Δημοτικού καί μετά τήν πρόσλη-
ψή τους πού πολλές φορές γίνεται μέ κριτήρια άνεξάρτητα άπό
τά πραγματικά τους προσόντα, περνάν μιά μικρή έκτταίδξΙΙΦ7 — έ-
νημέρωστι γή τά καθηκόντά τους.

Όπωσδήποτε ή μικρή αύτή έκτταίδευση τών δασοφυλάκων
στόχο έχει νά έπιβάλλονται εύκολα οί άντιλαίκές τών
κυβερνήσεων. ένώ ή άπόδοσή τους μετριέται άκόμα άπό τό πό-
σες μηνύσεις θά κάνουν στούς κατοίκους τών όρεινών περιοχών.

Δ. Θηροφύλακες - ΔασοπυροΜέστες
Στήν ίδια περίπου βαθμίδα μέ τούς δασοφύλακες άνήκουν

οί &-ιροφύλακες καί οί Δασοπυροσβέστες.
Εϊναι ύπάλληλοι μέ σύμβαση ίδιωτικού δικαίου πού τά κριτή-

ρια τήν πρόσληψή τους τίς περισσότερες φορές ειναι ρου-

πού δέν ύπάρχουν άρκετοί χωρικοί πού απαρανο-
μούν γιατί έφυγαν, άπό τόν τόπο Τους, ή δραστηριότητα τής
Δασικής-Υπηρεσίας βρίσκεται σέ κάμψη. • Η σημερινή της μορφή
στέκεται έμπόδιο στά συμφέροντα πού δημιουργήθηκαν. Γι' αύ-
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Τό σήμερα παραμερίζεται καί άποδιοργανώνεται μέ τά τελευταία
μέτρα πού πήρε ή σημερι'νή κυβέφπιση.

Θά μπορούσαμε νά πούμε ότι τά έργα πού έχει κάνει
μέχρι σήμερα ή Δασική' Υπηρεσία ειναι πολύ λίγα γιά μιά όλό-
πλευρη δασική άνάπτυξη τής χώρας μας.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ή σωστή διαχείριση πού θά μπορούσε
νά γίνει δέν έξυπηρετεϊ τά διάφορα οίκονομικά συμφέροντα. ΓΙ'
αύτό σήμερα ούτε καί αύτό τό έπιστημονικό προσωπικό πού ύπ-
αρχει δέν άξιοποιεϊται. Ύπάρχουν όπως είπαμε σήμερα πάνω άπό
500 άνεργοι δασολόγοι πού τό κράτος άρνεΐται νά τούς άξιο-
ποιήσει.

Σ • αύτή λοιπόν τήν κατάσταση βρίσκεται σήμερα ή Δασοπονία
στήν χώρα μας, πού μάς κατατάσει δασοπονικά στήν Ζούγκλα
όπως χαρακτηριστικά ειπε ό κ. Γιαννούσης.

ΔΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μέ τήν έρήμωσι τών χωριών καί τό κατέβασμα τών πληθυ-
σμών άπό τά όρεινά στίς πόλεις, χρειάστηκε αύτές νά έπεκταθούν.

Ή έπέκταση αύτή έγινε χωρίς κανένα προγραμματισμό καί
σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις τών οίκοπεδικών καί οίκοδομικών έ-
πιχειρήσεων.Έτσι πρώτα κοβόταν σέ οίκόπεδα καί χτιζόταν μιά
περιοχή καί μετά έμπαινε στό σχέδιο πόλεως.

Κύρια αίτία γιά τά παραπάνω ειναι ή αφτιαχ#ι» αύξηση τής
τιμής τής γής, γιά νά έξυπηρετηθούν τά συμφέροντα τών ίδιοκτη-
τών τών οίκοπέδων (γιά τήν Άττική είναι πολύ λίγοι).

Άποτέλεσμα τής ύψηλής τιμής πού άπόκτησε ή γή ήταν νά
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•βαλόνηο• ΤΟΟ πολίτη,

Oi ηεριοωτερες όπό αύτές τάς έκτΟοεις πού χρησιμοποιή-
νό οι οόλεις ήτον δασικές καί τό δάσος έ-

κεί καταστράφηκε έντελώς μέ όηοτέλεομα νό φτιαχτούν πόλεις
•τοιμεντι'νιες• ή μη&ιμινό πράσινο.

ης ανάγκες Τών έπιτομμυρ\ων κχιτοίκων τους,
Τό μέαα πού χρηέημοηοιήθηπιν άπό τούς κερδοσκόπους ή-

παν οι ιτιρόνομες έκχεροώιτις. οί ουρκαγιές καί στήν συνέχεια
Τό κ&νιμο

W τήν καί 'ήν μηουλτόζα οι έπιχηρειμαήες άποφα-
αζουν μέέ\1 δόση όφήοουν γκί νό άναπνέει ό ύπό-
λοιπες πληθυσμός Τό τουτιομένο μέ τό συμφέροντα αύ-
τά. ούρρεται άπό τούς κερΧ3οοκόηους, κοί Ικανοποιεί τίς όρέξεις

Έτοι τούς ηαραχωρεί δόση. τούς άναγνωρίζει Ιδιοκτησίες,
τους νομιμοποιεί ιπηρόνομες καταλήψεις έκτάοεων κ.λ.π.

π.χ τό πρόοινο 'ήςΆθήνας έχει μειωθεί στό άπα-
ρόδεκτο έηίπεδο τοΰ βλέπουμε κάθε μέρα τό λίγα ωση πού

κοντό στήνΆθήνα νό καίγονται. νό έκχεροώνονται καί με-
τό γίνονται οίκιομοί ή μέοα οτό δόση νό σχεδιάζονται καί
νό φτιάχνονται οίκιστικές περιοχές,

Οί έκτάοεις ούτές μαζί μέ όλες τίς άλλες τής χώρας μας πού
τουριστική άρα καί οίκοπεδική άξία, βλέπουμε νά

περνάνε όλο καί πιό γρήγορα οτό χέρια τών παντός είδους έπι-
χειρηματιών καί νά κπταστρέφονται γιά χάρη τού κέρδους.

55 ΟΟΟ στρεμ. στήν Χαλκιδική πού δόθηκαν στόν όμιλο
ννη.

Άπό αύτή τήν μανία δέν γλύτωσαν ούτε οί χείμμαροι τών
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περιοχών αύτών γιατί μπαζώθηκαν καί οίκοδομήθηκαν.-Ολα αύ-
τά συνδιασμό μέ τήν έλλειψη άποχετευτικού δικτύου ειναι οί
αιτίες Τών πλημμυρών κύρια τής Άθήνας μέ τίς γνωστές κατα-
στροφές καί τά άνθρώπινα θύματα.

0000
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ΠΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΗΣ

Τό σύνταγμα τοϋ «75» γιά τό δάσος καί ή συνέχεια
— Τό σύνταγμα τού 1975 μέ τά άρθρα 24 καί 117 προβλέπει
τήν προστασία τών δασών καί τού Φυσικού περιβάλλοντος καί ά-παιτεϊ νόμο γιά τήν κατοχύρωση τής προστασίας Τών δασών.
ι— Τόν ίδιο χρόνο καί μετά τήν ψήφηση τού συντάγματος. πάρθη-
καν τά πρώτα μέτρα, άρκετά αίσιόδοξα θά μπορούσαμε νά πού-με γιά τά δάση μας. "Ετσι μέ όμόφωνη τή Βουλή άποφασίστηκε
νά γίνει τό δασικό κτηματολόγιο, γιά νά μπεϊ τέρμα στίς καταπα-
τήσεις καί νά ξεκαθαριστεί τό ίδιοκτησιακό. — Γι' αύτό άλλά καίτίς άλλες δασικές έργασίες, προσλήφθηκε δασικό προσωπικό οέίκανοποιητικό βαθμό.
—Ή συνέχεια όμως άπό τό 1975 καί μετά δέν ήταν άνάλογη. —Ήκυβέρνηση ύποχωρόντας σ' όλες τίς άπαιτήσεις τών παντός εί-δους έπιχειρηματιών-κερδοσκόπων έφτασε τό 1979 νά ψηφίζεινόμο πού κυριολεκτικά ξεπουλάει τά δάση καί τή δασική γή πούμάς άπόμεινε.

Τί μεσολάβησε μέχρι νά κατατεθεί τό Δασικό Νο-μοσχέδιο
Στό διάστημα 1976-1979 οί κερδοσκόποι-έμπρηστές άφάνη-

σαν πάνω άπό ένα έκατομμύριο στρέμματα δάσους άποδείχνο-
ντας πόσο άνυποχώρητοι ειναι στίς άπαιτήσεις τους.

Στίς άρχές τού 1978 ό τότε' Υφυπουργός κ. Τρανταφύλλου
άποκαλύπτει ότι πρέπει νά ίκανοποιηθούν οί αίτήσεις πού άφορούν
τήν οίκοπεδοποίηση 60.000 στρέμ. μόνο στήνΆττική
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Τόν Σεμπτέμβριο τού 1977 ή έφημερίδα «ΝΕΑ» άποκαλύπτει
ότι έτοιμάστηκε νομοσχέδιο πού παραχωρούσε τίς δασικές έκτά-
σεις σέ ίδιωτικές έπιχειρήσεις, άλλά δέν έφτασε στή βουλή μέ έ-
πέμβαση τού Πρωθυπουργού.

ΕΕΕ... ΠΑΙΔΙΑΑ...
ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ.

Ι)ΠΕΓΡΑφΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙΑ τωΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ T2N ΔΑΣ2Ν.

ΙΙ.

*ΒΗΜΑ ΙΙ Τού Γιάννη Ιωάννου
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τού τού αινόλου Τών έλληνι«ών

Ο νόμος γιό Τό δάση
W που ξάφνιασε τούς πόντος ό'

γό νομοσχέδιο γιό τά δόση στή βουλή καί
6,11 Αο δ•αικιοτυοιών καί όντιδς"οεων άπό όλο σχεδόν τόν

νοι τόν κυβερνητικό, άπό πολλούς μαζικούς φορείς-ου>«
Δήμους -Κοινότητες.

— άπό 2% μήνες συζήτηση στή Βουλή. πού ΤΙς
ηςκΟΙοεις καί τίς έηιλογές της Κυβέρνησης ό νόμος ψηφίσιηκε
κοι όνομΔστηκι 998/79 •ncol προστασιας τών Δοοών κοί Τών
Δασικών έν γένει έκτάοεων•.
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Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ τογ

—Ύποκρίνεται καί κοροϊδεύει τό λαό ή Κυβέρνηση όταν μέ τό
άρθρο 22 όρίζει ότι οί ίδιοκτήτες δασών ύποχρεώνονται νά κάνουν
άναγκαστικούς συνεταιρισμούς προστασίας, δηλαδή νά παίρνουν
οί ίδιώτες δλα τά μέτρα προστασίας τών έκτάσεών τους.
— Ποιός όμως ειναι διατεθειμένος νά κάνει κάτι τέτοιο, τή στιγ-
μή πού ξέρει δτι άν καταστραφεϊ τό δάσος θά οίκοπεδοποιθεϊ καί
θά κερδίσει έκατομμύρια.
—Ή ύποκρισία καί ή κοροϊδία συνεχίζεται καί μέ τό άρθρο 39. Μ •
αύτό μισθώνονται σέ ίδιώτες έκτάσεις γιά άναδάσωση καί έκμε-
τάλευση γιά 50 χρόνια. Οί έκτάσεις πού μπορούν νά έκμεταλλευ-
θούν ειναι μόνο οί παραγωγικές, καί τέτοιες έκμεταλεύσεις έχουν
τή δυνατότητα νά άναλάβουν μόνο οί μεγάλες έπιχειρήσεις ό-
πως (π.χ.) ή Softex Selman, Bankan-export κ.λ.π.
— Καί οί έκτάσεις αύτές θά έγκαταλειφθοϋν μετά 50 χρόνια λεη-
λατημένες καί γυμνές.

ΠΩΣ ΤΑ ΔΑΣΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

— Μέ τό άρθρο 49 γιά τά «οίκοδομικά» έπιτρέπεται τό 10% τών
δασών (δημόσια καί ίδιωτικά) νά μετατραπούν σέ οίκόπεδα. — ΕΤ-
ναι φανερό ότι μέ τίς τιμές πού έχει πάρει ή γή σήμερα σέ ώρι-
σμένες περιοχές, άπό ποιούς θά άσκούνται πιέσεις γιά νά μετα-
τραπεί ή δασική γή σέ οίκόπεδα. • Ιδιαίτερα οί ίδιοκτήτες δασών θά
έπωφεληθούν μετατρέποντας τά δάση τους σέ οίκισμούς καί οί-
κόπεδα. —Άκόμη ειναι σίγουρο ότι ή κερδοσκοπική μανία τών έπι-
τηδείων δέν θά σταματήσει στό 10% άφού καί αύτό δέν διασφα-
λίζεται άπό τό νόμο.
— Οί έκτάσεις πού προβλέπονται νά καταστραφούν σέ πρώτη φά-
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ση ειναι τά δάση γύρω άπό πόλεις καθώς καί οί παραθαλλΔσσιες
καί 'νησιώτικες δασικές έκτάσεις πού ή τιμή τους έχει φτάσει σέ
ύπερβολικά ύψη καί ειναι ό πρώτος στόχος τών έπιχειρτμτιών
τής γής καί τών έταιριών ένεργού πολεοδομίας πού φτιάχτηκαν
μέ τόν οίκιστικό νόμο.

3

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟικοπεΔΑ
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ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΙ

— W τό 50 &ξες μχ" τηρανο-
κοί ό>Όίγονται γιό

νέες >4νονται μέ Τήν
Γεωη4ος

Οί ΌOΙ.:ι χα«ονται
Τό τό τας: Σ ούτα.>ς τό μέλη

τήν ν.ρατ«ι ή πλουα&
τερες Τόξες (Στρατωτχ"ουλευτές-

κλπ-) κοί c' κει-
νας τό Ι±λη ων έχουν δι.ΛΦΤότητα πέαχιν, καί

στό φτωχό στριά4ητα
κλπ.).

κατηγορΟ ειναι οί φτοχτοί οάοδαιικοί
άπό έπτχεσιι.ητίες γής , στήν

τως
Σ •ούτακ ηαιλοΟν δόσι καί δασικές έκτά<Σις, κατά πρώτο λό-

γο ή έκκλης* καί κατό δεύτερο οί οιώτες δασοκτήμονες.
'H πλέον, νόμιμη οέ δλα της, θά ειναι άπλή: — Θά άγο-

ών μέ χαμηλές τιμές, άπό τουξ έπιχει-
νιιητίες καί όφού έξα€Ρα.λίζεται ή άδεη τών ύπαιηών Γεωρ-
"Ές 'αί Δηιωάων έργων γιό νά μετατραπούν σέ οίκόπεδα καί οί-
κιστοΦς περιοχές θά πουλιούνται σέ τιμές ψηλότερες.

Τήν έφαρμογή τών άρθρων αύτών
α. Θά συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταα-ι ή σημερινή κατάσταση
τής οίκωομι•Φς άναρχίας.
β. ύπΦαθμιστεί άκόμα περισσότερο τό φυσικό περιβάλλον
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γιν ττρ,Ι0ΦΤέρων άπό 6 έκ- στρεμμάτωι &ιαΖιν
έκτόαυι (10%).

γ. τής νις άπρόατεςγ± τήν πλειΦ
τοϋ

ΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

— W τό 51 δότη καί δασικές έκτόας δίνονται ξε-
νωοχεηκές έπιχει«ισεις φτιαχτούν ξενοδοχεκικό αιγ-

— Οφ έκτόαις πού θά γι' αύτό τό d-
Πι οί καλύτερες άπό πλευρας φυακού κάλους δίνονται
κατά κυρώτητα ξενοδοχεηκές έπιχειρήαις δή*ν Τουρι-
στιπΊ έκμετάλ.ει.ισ-ι καί αφού δανειοδοτηθούν ά-
δρό άπό Τόν Ε.Ο.Τ.
— Μ'αύτό τόν τρόπο, πέμι άπό τίς οΦαρές καταστροας πού

δη κλειστούν μέ αιρμ:ιτοπλέγματα οί
όμορφότερες περιοχές γώ τήν έξι.ιπηρέτηστ τών άπο-
κλείοντας σ•αύτές Τήν άντψι-ιχή τού σι..Νόλου

ΤΑ ΔΆΣΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

— τό άρθρο 56 έπιτρέπεται ή παραχώρητι δαα3ν καί δαακών
έκτάαων τήν ίδρι.κη καί τήν έπέκταση βιομ•ιχανών.
— ΕΤ”ΏΙ άπράδεκτο τό δημόσιο συμφέρον πού έπικαλείται τό άρ-
θρο 24 τού συντάγματος ών κριτήριο γά τήν τής χρή-

τών δασών, νά ταυτίζεται μέ Τή μεγιστοποάηατ τού κέρ-
δους τών βιομ-ιχάνων. — Αύτό πετυχένεται μέ τήν ϊδρυτι βιομη-
χανών κοντά στά άστικά κέντρα, άνεξάρτητα άπό τήν καταστρο-
φή πού προκαλεί καί πού έχει άμεσες καί άνεπανόρθωτες συνέ-
πειες στήν ποιότητα ζωής τού λαού.

Αύτή ειναι ή άπαίτηση Τών βιομηχάνων πού ίκανοποεί Τώρα ή
κυβέρνηση μέ τό άρθρο αύτό.
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Καί δείχνει δτι οί έκτάσεις πού έχουν βάλει στό μάτι οί βιομήχα-
νοι, έχουν άπό τώρα διαλεχτεϊ.

Μέ τό ίδιο άρθρο έπιτρέπεται ή δημιουργία
στηρίων καί άλλων βιομηχανικών συγκροτημάτων σ' όλα τά δάση,
άκόμα καί σ' αύτά τήςΆττικής πού ή καταστροφή τού φυσικού
περιβάλλοντος έχει σχεδόν όλοκληρωθεϊ, Τό σύνεφο Τής αίθαλο-
μίχλης βρίσκεται πάνω άπό τά κεφάλια 3,5 έκατομυρίων• Ελλήνων
καί ήδη πλέον έχουν δημιουργηθεί προβλήματα πού γιά πολλούς
ειναι άδύνατο νά λυθούν.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

— Καί έδώ τά πράγματα δέν ειναι διαφορετικά.
—"Ολα ρυθμίζονται μέ τό άρθρο 57. "Ολα Τά δάση καί οί δασικές
έκτάσεις δίνονται άρχικά γιά έρευνα καί κατόπιν γιά μεταλλευτι-
κή καί λατομική έκμετάλευση άν μέ τήν έκμετάλευση αύτή «προά-
γεται ή έθνική Οίκονομία».
— Ούτε κάν' άδεια δέν χρειάζεται, παρά μόνο γιά τά δάση τής

Άττικής, καί γι • αύτά πού ειναι κοντά σέ τουριστικούς καί άρχαιο-
λογικούς χώρους, δηλαδή καί σ αύτά έπιτρέπεται έφ' όσον τό έγ-
κρίνει ό' Υπουργός Γεωργίας.
—"Οσο γιά τήν άποκατάσταση;Ή κυβέρνηση φρόντισε καί γι αύ-
τό. —"Οταν θά ειναι «ίδιαιτέρως δυσχερής » καί πάντα θά ειναι,
άπαλλάσσονται οί K.K. βιομήχανοι τού συνδέσμου Μεταλλευτικών
έπιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.)
—"Οπως φαίνεται πιάσαν τόπο οί συνεχείς πιέσεις τού Σ.Μ.Ε.
στήν κυβέρνηση άπό τό 1978.
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ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ - ΑΦΘΟΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΧΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ - ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΠΟΥΛΑΕΙ

— Τό μεγαλύτερο σκάνδαλο γίνεται μέ τό άρθρο 61. Μ' αύτό γί-
νονται κύριοι-ίδιοκτήτες δασών άλλοδαποί ίδιώτες καί έταιρίες
Παραχωρούνται ακατά κυριότητα Ελληνικά δάση σέ αδιεθνή ίδρύ-
ματα καί όργανισμούς, άλλά καί σέ φυσικά πρόσωπα» μέ άντάλ-
λαγμα ή καί χωρίς άντάλλαγμα, μέ όποιουσδήποτε δρους» δηλα-
δή καί χωρίς καθόλου όρους. -Έτσι όλοκληρώνεται τό άνεξέλεγ-
κτο ξεπούλημα στούς ξένους καί δέν έξαιρεϊται γι' αύτό καμμιά
κατηγορία δάσους. ( Άκόμα δίνονται καί άρχαιολογικοί χώροι, πού
σημαίνει γιά παράδειγμα δτι άκόμα καί οί Δελφοί μέ άπόφαση
τού' Υπουργικού Συμβουλίου μπορούν νά δοθούν σέ ξένους).
— Τόν καιρό πού συζητιόταν στή βουλή τό άρθρο αύτό άποκαλύ-
φθηκαν άπό τίς έφημερίδες τά σκάνδαλα γιά παραχωρήσεις
δααών στό Γάλλο Πρόεδρο Ζισκάρ ντ • ΕσταΤν καί τό Γερμανό καγ-
κελάριο' Σμίτ, στή Μεσσηνία καί τήν Εύρυτανία άντίστοιχα.
— Τό ένδιαφέρον τών ξένων γιά τήν άγορά έλληνικής 'Λς ειναι
μεγάλο καί φαίνεται άπό τίς άγορές πού έχουν γίνει μέχρι τώρα
καί πού πολλές άπό αύτές άποκαλύφτηκαν άπό Τόν Τύπο.

Μέ τήν είσοδό μας στήν ΕΟΚ οί άγορές άπό ξένους, έλληνι-
κών δασών θά πολλαπλασιαστούν. Αύτό τό έπιτρέπει άπό τή μιά
μεριά τό κοινοτικό δίκαιο καί άπό τήν άλλη οί τιμές τής έλληνι-
κής γής πού γιά μέν τόν έλληνα έργαζόμενο ειναι άπρόσιτες, ό-
χι όμως καί γιά τόν ξένο κεφαλαιούχο.

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΚΤΟΝΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Θά ήταν παράλειψή μας άν στά λίγα πού είπαμε παραπάνω
γιά τό δασοκτόνο νομοσχέδιο, δέν προσθέταμε καί τήν κοινή
γνώμη έτσι όπως όλόκληρη ξεσηκώθηκε ένάντια στό νομοσχέδιο
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μέ(η άπό Τόν Τύπο, Τή βουλή, Τίς έπιστημονικές καί συνδικα-
λιστικές όργανώσεις. Τήν τοπική αύτοδιοίκηση, καθώς καί άπό
άλλα σωματεία καί όργανώσεις.

Καί πιό συγκεκριμένα
Άπό τίς πολιτικές δυνάμεις τής χώρας

—"Ολα τά κόμματα τής Άντιπολίτευσης
—Όρισμένοι ύπουργοί Τής σημερινής κυβερνήσεως Τών όποίων
τά έγγραφα ύποσχέθηκε νά δώσει στή δημοσιότητα τό ύπουργεΤο
Γεωργίας χωρίς βέβαια νά τηρήσει τήν ύπόσχεση αύτή.
-Ό πρώην ύφυπουργός Γεωργίας κ. Κ. Γιαννού«πης ύπεύθυνος
γιά Τόν τομέα Δάση

Άπό τίς ύπεύθυνες έπιστημονικές καί συνδικαλιστικές όργα-
νώσεις καί κρατικούς φορείς.
—Ή Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων' Υπαλλήλων
—Ή Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων.

Οί Καθηγητές Τής Δασολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου
Θεσ/νίκης.
— Τό Γεωτεχνικό έπιμελητήριο.
— Τό Τεχνικό έπιμελητήριο.
— Οί Δ/ντές Τής Γενικής Δ/νσεως Δασών μέ ύπόμνημά τους
πρός τόνΎπουργό Γεωργίας.
- Πρώην άνώτατα στελέχη τού ύπουργείου Γεωργίας μέ έπι-
στολές τους στό «βήμα» καί τήν «καθημερινή».
—Ό τεχνικός σύμβουλος τού Πρωθυπουργού καί άκόμα : Δεκά-
δες περιβαλλοντολογικών όργανώσεων, ή φιλοδασικήΈνωση
Άθηνών καί ή Έταιρία προστασίας τής Φύσεως.
— Μέ δλη αύτή τή θύελλα τών άντιδράσεων άσχολήθηκε όλοκλη-
ρος ό τύπος έπί ένα τρίμηνο.
—Άξιοσημείωτο ειναι τό γεγονός δτι τό έγκλημα αύτό κατά τού

Έλληνικού Δάσους δέν κάλυψε, ούτε ύποστήριξε άκόμα καί ό
Κυβερνητικός τύπος, καί δέν ειδε τό φώς Τής δημοσιότητας ού-
τε μιά έπιστολή, ούτε ένα ψήφισμα ύπέρ τού νομοσχεδίου.
—Ένδεικτικά παρουσιάζουμε τίτλους έφημερίδων καί δηλώσεων
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παραγόντων Τής δημόσιος ζωής "Ού δημοσιεύτηκαν τό τρίμηνο
νιού οιιζηιιόιον (Πή (30Ι)λή Τό δασοκτόνο νομοσχέδιο.
—Ό Πρό«βρος '00 (ΙΛΣΟΚ K. Άνδρέας (Ιιπανδρέου δήλωσε

άκιιρώοουμ« Ιό νόμο γιά Τά δάση όταν πάρουμε τήν
—C) Βουλευμής Τής ΝΙΛ. καί πρώην ύφυηουργός άρμόδιος γιά
Τά δάση K, Κλεόβουλος Γιαννούσης : φωτογραφήσοιηιε Τά
δά(Π) γιό νά Τά
• βΛιύρη ΟΙβλο Οά έκδόσουν οι καθηγητές τής Δασολογικής
Σχολής γιά ΤΙς καταστροφικές έπιπτώοεις τού νομοσχεδίου (Ιά-
νω στά δόση

Κυβερνητικός βουλευτής καταγγέλει στή Βουλή : Απροστά-
τευτο μένει Τό 72% Τών δασών,

Τό Τ.ΙΞ,Ε (ΤεχνικόΈπιμελητήριοΈλλάδας) Δημιουργεί νέα
τσιφλίκια τό νομοσχέδιο

άρμόδια ύηηρεοΙα Τής Ε.Ο.Κ. δασική γή δέν ειναι εύκαι-
ριακή γή καί ούτι: άλλάζει χαρακτήρα μέ Ινα νομοθέτημα
—Η ΠΑΣΕΓΕΣ άηορεΙ μέ τήν έπιμονή τής κυβέρνησης νά προ-
ωΟήοει τό νομοσχέδιο.

Προσφυγή γιά Τά δάση στό Συμβούλιο τής Εύρώπης άπειλεί
ή (ΤΚ.Λ. (Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων).
—Εμπόρευμα γίνονται τά δάση μας.
Ι" Υπονντα ήρΟρο στό νομοσχέδιο γιά τά δάση.
'"Οποιος πρόφτασε πήρε δάσος.

Φωτιά και τσεκούρι στά δάση μας.
ΟΙκόηεδα και Τά λίγα δάση πού άπομένουν
Νόμιμες οι αύΟαιρεοίες στίς δασικές έκτάσεις.
Παράθυρα γιά τήν έκχέροωση τών δασών.

μεγαλύτερος έμπρισμός τών αΙώνων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Νά λοιπόν πού οτό σύνολό του ό νόμος καί ή κυβέρνηση -φρόν-
τιαιν» γιά τά έλληνικά δάση
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— Αύτό θό ξεπουληθ0ϋν
ίδιώτες δήθεν έκμετόλευση

σέ καί έπιχειρημητίες γής γή οππεδα
βιομήχανους βιομηχανίες καί μεταλλευτική-λατ(3ιική έκ-

μετόλευα7
Σέ ξενοδοχειακές έπιχειρήσεις. γιό τουριστική •όξιοποίηη•

-έκμετάλευη
Σέ ξένους νό δλοκληρωθεί Τό ξεπούλημα

— Νό λοιπόν πού οί Τών διάφορων •όμόδ%Ν συμφερό'-
των•. στήν κυβέρντ-ισ-ι, χρόνω μετά Τήν ψήφητι τού άρ-
θρου 24 καί 117 τοϋ τάτο•
Μ' αύτά πιστεύουμε δτι δόθηκε μιά γενική είκό•φα τών' Ελληνυςών
ωσών καί είδαμε δτι ή κατάσταση ειναι τραγική.

χειροτερέψει άκόμα πιό πολύ μέ Τήν έφαρμσνή τού
μου πού άναφέραμε πιό πάνω. Δέν ειναι καθόλου ύπερβολή νά
πούμε, δτι ή συνέχιση τής έχθρικής στάςης τού κράτους άπέναν-
τι στό δάσος, περιορίζει μέ γρήγορο ρυθμό, τήν έκταα-ι τής πα-
τρίδας μας. Οί άνθρωποι περιοριστούν σέ μικρότερη έκταα-ι
καί τά προβλήματα τής ζωής θά γίνουν άκόμη
έλευθερία στή δράση τών ντόπιων καί ξένων έπιχειρηματών στήν
έλληνική όδηγεϊ στόν όλοκληρωτικό έλεγχο Τής οίκονομίας
μας. στήν άποσύνθξΦ'ι τής κοινωνίας μας.

Θά πρέπει άφού συνειδητοποιηθεί τό μέγεθος τού προβλή-
μητος, νά άντιδράσουμε όργανωμένα καί πιό άποτελεσματικά στά
έγκλήματα πού μεθοδεύονται κατά τού λαού.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΓΔ δούμε τί πρέπει νό γίνει πρέπει δεχτούμε δτι, Τό δό-

πρέπει νά ίκανοποιήσει Τίς άνάγκες τού κοινωνικού αινό-
λου. άξιοποιώντας του σωστά όλες Τίς δυνατότητες τού δόωυς
Νά μπεί τό στήν ύπηρεσία τού λάού.

Πιό συγκεκριμένα, άμεσα πρέπει νά μπούν ών βασικοΙ στό-

Α) Τό άνέ8ασμη τού βιοτικού έπιπέφου τών κατοίκων
τών μος περιοχών πού ή ζωή τους έξαρταται άπό
τή παραγωγή. Καί Β) Νά δημιουργη%ύν οί προϋπο-
Κσεις γιά έξασφαλισ%ί ύγιεινό περιβάλλον γιά όλους
τούς κατοίκους τών πόλεων, καί κατά πρώτο λόγο τής Ά&'-
πς πού ή μόλυναι έχει προχωρήσει άνεπανόρ&ωτα.

Οί άλλες δραστηριότητες πού πρέπει νά άναπτυχθούν στά
δάση καί τίς δασικές περιοχές (Μεταλεία-λατομεΚι-τουρισμός-
βιομηχανία-οίκισμοί) πρέπει νά όργανωθ0ύν στό χώρο κατά τέ-
τοιο τρόπο ώστε νά διευκολύνουν καί όχι νά παρεμποδίζουν τίς
βασικές έπιδιώξεις.

Θά χρειασθεί νά παρθούν ριζικές άποφάσεις γιά νά γίνει δυ-
νατή ή διαχείριση μέσα στά πλαίσια αύτά.

Καί πρώτα, πρώτα, έπειδή τό δάσος δέν προσφέρεται γιά
έπιχείρηση όπως οί άλλοι τομείς τής οίκονομίας (βιομηχανΕ, έ-
μπόριο κ.λ.π).
—Ή κερδοσκοπία τό καταστρέφει ή διατήρηεη τής ίδιοκτηάας
μέ τή σημερινή της μορφή γίνεται τό κυριώτερο έμπόδιο γιά δ-
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ποιαδήποτε σωστή διαχείρηση. Θά πρέπει λοιπόν νά άπαγορευτεϊ
ή ίδιοκτησία στά δάαι καί τίς δασικές έκτάσεις. Αύτά πού ειναι
(ήμερα άναγνωρισμένα ίδιωτικά νά άπαλλοτριωθούν μέ τιμές πού
θά ύπολογιώούν βάσει τής άξίας τών δασικών προϊόντων καί νά
δοθούν γιά άξιοποίηση — μαζί μέ τά δημόσια στούς δασικούς
συναιτερισμούς καί τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση. Μέ τήν οίκο-
νομική καί τεχνική βοήθεια πάντα τοϋ κράτους.

Γιά τό σκοπό αύτό νά όργανωθεϊ ή Δασική Ύπηρεσία σέ πα-
ραγωγική βάση, μέ άποκέντρωση στίς άποφάσεις καί νά πλαισιω-
θεϊ μέ τό έπιστημονικό προσωπικό καί τό προσωπικό φυλάξεως
πού ειναι άπαραίτητο γιά τήν όργάνωση Τής παραγωγής καί τής
προστασίας.

Ή όργάνωση όμως αύτή ειναι δυνατή μόνο μέ τήν ύπαρξη
χωροταξικού σχεδίου, γιατί όπως είπαμε, οί δασικές έκτάσεις ετ-
ναι τεράστιες έχουν διάφορες μορφές καί δυνατότητες καί χρη-
σιμοποιούνται πολλαπλά σέ συνδυασμό μέ τίς άλλες οίκονομικές
δραστηριότητες τής περιοχής. Γι' αύτό θά πρέπει νά συνταχθεί
τό κτηματολόγιο τής χώρας. άπαραίτητη βάση γιά όποιοδήποτε
σχεδιασμό οίκονομικής άνάπτυξης, όπως έχουν όλες οί χώρες
τής Εύρώπης.

Όποιαδήποτε άλλα μέτρα καί άν προπαγανδίζονται δέν άπο-
σκοπούν στήν άνάπτυξη τής δασικής μας οίκονομίας, άλλά έξυ-
πηρετούν τά μεγάλα οίκονομικά συμφέροντα καί τίς μικροκομμα-
τικές έπιδιώξεις τού κάθε ύπουργού.

ΓΙ' αύτό νομίζουμε ότι τό πρόβλημα τής δασοπονίας μας
έπιβάλλεται νά πάψει νά ειναι ύπόθεση ένός ύπουργοϋ ή
μιάς ύπηρεσΙας. Νά γίνει πρόβλημα έθνικό καί ή άντιμέτω-
πισή του νά γίνει ύπόθεση όλου τοϋ λαού.
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ПЕРЕХОМЕНА

ПА ПО ЛОГО ВГМОУМЕ ТО ВВЛАРАЮ АУТО

ГОПОМН АНАДРОМН АПО ТО 1821 МЕХР1 ЕНМЕРА

- ТО &AIOZ [ТН ZQH МАЕ

- Н ДАХКН ОКОНОМ\А kAl ТА ПРОВЛНМАТА Тю

Пт ОЛОКЛНРОНЕТАА ЕНМЕРА Н КАТАЕТРОФН ТНХ
ММ

- ГРЕПЮ НА ГТЧЕ1

5

7

10

13

зо

43

dasarxeio.com




