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ΑΠ. 31
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την ανάρτηση δασικών χαρτών στη χώρα
Είλαη γλωζηό, όηη ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο – ην ιίθλν ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηδηαίηεξα ζηε ρώξα καο, νη δαζηθνί πόξνη απνηέιεζαλ δηαρξνληθά ηε βάζε ηεο θνηλωληθήο θαη
νηθνλνκηθήο δωήο, αιιά ζπρλά ζπλέβαιιαλ απνθαζηζηηθά (θαη) ζηελ επηβίωζε ηνπ έζλνπο!
Η Ειιεληθή Δαζνινγηθή Εηαηξεία ζηηο κέξεο καο κε αθνξκή ηε ζύληαμε θαη αλάξηεζε ηωλ
Δαζηθώλ Χαξηώλ, κεηά από ηηο παιηλωδίεο ηωλ ηειεπηαίωλ δεθαεηηώλ (ζρεηηθνί λόκνη από ην έηνο
1976), αιιά θαη ηηο πξόζθαηεο αληηδξάζεηο (πνιηηώλ, πνιηηηθώλ θά), εθθξάδεη ηελ απόιπηε
ππνζηήξημή ηεο ζην έξγν ηεο ραξηνγξάθεζεο ηωλ δαζώλ θαη ηαπηόρξνλα επηζεκαίλεη ηελ
ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ παξαπάλω έξγνπ ωο κηα αζπίδα πξνζηαζίαο αιιά θαη ωο έλα αλαπηπμηαθό
εξγαιείν. Τελ ώξα ινηπόλ πνπ ε ρώξα καο βηώλεη κηα πξωηόγλωξε θξίζε, νξζά ην θξάηνο ελεξγεί,
απνγξάθνληαο ηα δάζε ηεο ρώξαο γηα πξώηε θνξά, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα, ζηελ
πξνζπάζεηα εμόδνπ από ηελ θξίζε. Επίζεο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζέηεη ηε βάζε γηα ηε βηώζηκε
αλάπηπμε ηεο ρώξαο, ζπλεπήο ζηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο ηεο.
Οη αξκόδηνη θνξείο πξέπεη λα δείμνπλ απνθαζηζηηθόηεηα θαη λα πξνρωξήζνπλ ζηελ νινθιήξωζε
ηνπ έξγνπ ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ, κε βάζε ηε λνκηκόηεηα θαη γλώκνλα ηελ πξνάζπηζε ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο. Πνιηηηθό θόζηνο, κηθξνπνιηηηθέο
ζθνπηκόηεηεο ή έζηω πξνθάζεηο γηα ηπρόλ αζηνρίεο ηεο δηαδηθαζίαο ραξηνγξάθεζεο δελ έρνπλ
ζέζε κπξνζηά ζηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια πξνηείλεηαη λα γίλεη εθζηξαηεία ελεκέξωζεο
θνξέωλ θαη πνιηηώλ γηα ηε δηαρξνληθή πξνζθνξά ηωλ δαζώλ, ηελ αλαγθαηόηεηα λα ηα
γλωξίζνπκε κέζα από ηελ απνγξαθή ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ηελ ππνρξέωζή καο λα ηα
δηαθπιάμνπκε γηα ηηο επόκελεο γεληέο.
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