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Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΗΡΗΙ

Τέλος στον παραλογισμό του 
«άπαξ δάσος εσαεί δάσος»

Σήμερα αρχίζει ατη Βουλή η συζήτηση για 
την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγ
ματος, που αφορά τα δάση. Και είναι ανα

γκαία, καθώς σήμερα, λόγω των συνταγματικών 
επιταγών, είναι χαρακτηρισμένες ως δασικές περιο
χές που εδώ και δεκαετίες έχουν αλλάξει μορφή 
σε τέτοιο βαθμό, που η κατάσταση δεν είναι πλέ
ον αναστρέψιμη. Μάλιστα ακόμη και πολυσύ
χναστες περιοχές του Λεκανοπεδίου, με κατοι
κίες και καταστήματα, είναι ακόμη χαρακτηρι
σμένες δασικές.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, επιτέλους, να μπει τέλος στο «δόγ
μα» που ταλαιπώρησε πολλές γενεές «άπαξ δάσος 
εσαεί δάσος». Και αυτό επιχειρεί η κυβέρνηση, 
προτείνοντας στην επικείμενη αναθεώρηση του 
Συντάγματος να κρίνεται η θεμελίωση του δασι
κού ή μη χαρακτήρα μιας έκτασης με βάση τη 
μορφή της κατά την 11η Ιουνίου του 1975, οπό
τε και τέθηκε σε ισχύ το πρώτο μεταπολιτευτικό 
Σύνταγμα. Το χρονικό αυτό σημείο επελέγη ώστε 
τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία να είναι σχε- 
τικώς πρόσφατα και να επιτρέπουν την αποτύ
πωση της πραγματικής εικόνας του δασικού πλού
του της χώρας.
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ αυτή οφείλουν να στη
ρίξουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφή
νοντας κατά μέρος τους λαϊκισμούς για δήθεν 
δασοκτόνα πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία. 
Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να λησμο
νεί ότι όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης 
της χώρας είχε προχωρήσει σε ενέργειες απο
σπασματικές και ψηφοθηρικές παίζοντας με τα 
δάση.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, την 1η Δεκεμβρίου 2003 
με τροπολογία-προσθήκη της τελευταίας στιγ
μής στο δασικό νομοσχέδιο η τότε κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ έδωσε άφεση αμαρτιών στους κατό
χους αυθαιρέτων κτισμάτων, αναστέλλοντας την 
επιβολή προστίμων σχετικά μρ την ανέγερση 
οικοδομών και λοιπόν κτισμάτων εντός δασικών 
εκτάσεων.
ΕΠΙΣΗΣ, στις 2 Φεβρουάριου του 2004, λίγο 
πριν από τις εκλογές, το υπουργείο Γεωργίας με 
εγκύκλιό του έδωσε εντολή να αρχίσει άμεσα ο 
αποχαρακτηρισμός περισσοτέρων από 30 εκατ. 
στρεμμάτων δάσους και δασικών εκτάσεων. Τώρα, 
είναι η μεγάλη ευκαιρία να δοθεί λύση στο δασι
κό πρόβλημα. Κυβέρνηση και κόμματα της αντι
πολίτευσης θα πρέπει να συμφωνήσουν για την 
αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος 
προς όφελος του δασικού πλούτου της χώρας, 
αλλά και των πολιτών.
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Η χθεσ ινή  π α ρ έμ 
βαση του τέως πρωθυ
πουργού, Κώστα Σημί
τη, θα μπορούσε να απο- 
τελέσει «εγχειρίδιο αντι
πολιτευτικής συμπερι
φοράς» για να βρει ο διά

δοχός του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 
Γιώργος Π απανδρέου, τον «άλλο δρό
μο» που, γενικώς και αορίστως, υπόσχεται 
στο εκλογικό σώμα.

Ο  κ. Παπανδρέου αισθάνθηκε ουκ 
ολίγες φ ορές «άβολα» στο κατάμεστο 
από «εκσυγχρονιστές» αμφιθέατρο «Καρα- 
τζά», στο Μ έγαρο της Εθνικής Τράπε
ζας, στην οδό Αιόλου.

Κυρίως τη  στιγμή που εισήλθε στο 
εσωτερικό αυτού και, μέχρι να βρει τη 
θέση του στην πρώτη γραμμή της σει
ράς του ακροατηρίου, βίωσε τη διαδρομή 
της απόλυτης απάθειας εκ μέρους των 
παρισταμένων.

Στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ,τα μονα
δικά πρόσωπα που χειροκροτήθηκαν 
ήταν ο τέως Π ρόεδρος της Δημοκρα
τίας, Κωστής Στεφανόπουλος και, φυσι
κά, ο κεντρικός ομιλητής, τέως πρωθυ
πουργός, Κώστας Σημίτης.

Μάλιστα, ο υπερκομματικός λόγος 
του τέως πρωθυπουργού, σε συνδυασμό 
με την αφ' υψηλού κριτική που άσκησε 
«ισότιμα» και από απόσταση προς τα 
κόμματα, πυροδότησε συζητήσεις ανα
φορικά με το σενάριο του μέλλοντος, 
που τον φέρνει να φλερτάρει με τη διεκ
δίκηση της Π ροεδρίας της Δημοκρα
τίας το 2010.

Η «ταξιθέτρια»
Ο Κώστας Σημίτης

δύο φορές χρειάστηκε 
να διακόψει την ομιλία 
του. Την πρώτη το έκα
νε για να καλωσορίσει 
τον πρόεδρο της Ακα
δημίας Αθηνών, Γρήγο

ρή  Σκαλκέα , ο οποίος έφτασε καθυ
στερημένος. «Ελάτε κ. Σκαλκέα, καθί
στε» του είπε από το βήμα ο Κώστας 
Σημίτης, κάνοντας νόημα στη σύζυγό 
του, Δ άφ νη , να του παραχω ρήσει τη  
δική του θέση στην πρώτη σειρά. Και η 
Δάφνη σε ρόλο ευγενικής «ταξιθέτριας»

Λιτότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, επικράτησε στο γεύμα που παρέθεσε σε κεντρικό εστιατόριο ο υπουργός 
Οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης, προς τους υφυπουργούς του.

Μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας
· · ·  Συγκροτημένο σχέδιο με τη  λήψη ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της 
φτώχειας στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το οικο
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο εργάζεται πυρετωδώς σε συνεργασία με 
τα υπόλοιπα υπουργεία, ώστε μέχρι την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας να 
κάνει πράξη τα προεκλογικά υπεσχημένα της Ν έας Δημοκρατίας • • •  Δ εν είναι 
τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ, για να μπλοκάρει και να απαξιώσει τα μέτρα «κοινωνικής 
πολιτικής» της κυβέρνησης, προπαγανδίζει τη φιλολογία του δικού του «κοινωνικού 
προγράμματος» με «ανθρώπινο πρόσωπο» · · ·  Χθες, ο «τσάρος της ελληνικής οικο
νομίας», Γιώργος Α λογοσκούφης, παρέθεσε γεύμα προς τους τρεις υφυπουργούς 
του (φωτογραφία πάνω), Π έτρο Δ ούκα, Αντώνη Μ πέζα και Χρήστο Φ ώ λια, όπου 
μεταξύ άλλων συζήτησαν και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών τους στο χώρο 
της οικονομικής πολιτικής...

κάλεσε δίπλα της τον κ. Σκαλκέα.
Τη δεύτερη σταμάτησε λόγω πτώ

σης του ρεύματος. Για μερικά δευτε
ρόλεπτα επήλθε στο χώρο πλήρης συσκό
τιση και μόλις το  ακροατήριο ξαναείδε 
το  «φως το  αληθινόν» ο Κώστας Σημί
της σχολίασε: «Πόντιος, το σκοτάδι είναι 
στιγμιαίο».

Κατά διαβολική σύμπτωση την ώρα 
που έπεσε το ρεύμα ο τέως πρωθυπουργός 
είχε αρχίσει να μιλάει για τη  «Συμμετο
χική Δημοκρατία» που, ως γνωστόν, είναι 
ο όρος που, κατά κόρον, χρησιμοποιεί 
στο πολιτικό του λεξιλόγιο, ο Γιώργος 
Παπανδρέου.

Με σύμμαχο την τύχη...
Μ ε το  «δεξί» ξεκίνησε την π ρ ο ε

κλογική του προετοιμασία ο πρώην πρό

εδρος της ΟΝΝΕΔ, Στα- 
μάτης Μ αύρος, ο οποί
ος ως γνωστόν στις επό
μενες εθνικές εκλογές 
θα είναι υποψήφιος βου
λευτής στο νομό Κυκλά
δων.

Τι εννοούμε; Πολύ απλά στις πρώ
τες του εμφανίσεις ως υποψήφιος βου
λευτής Κυκλάδων η τύχη  είναι με το 
μέρος του, γεγονός που λειτουργεί ως 

| θετικός οιωνός για την εκλογική του επι
τυχία στην προσεχή αναμέτρηση.

Προχθές παραβρέθηκε σε εκδήλω- 
!ση των, Κουφονησιωτών για την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας και για πρώ
τη φορά του έπεσε το φλουρί.

Τα προηγούμενα χρόνια που παρί- 
στατο ως Κυκλαδίτης με την κομματική 
,του ιδιότητα δεν είχε την τύχη  με το 
μέρος: του.


