Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
Μια σημερινή είδηση στον Οικονομικό Ταχυδρόμο αναφέρει ότι «Ο Σύνδεσμος Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού», που μέχρι σήμερα λειτουργούσε κυρίως από τις ετήσιες εισφορές των Δήμων
που συμμετέχουν προβαίνει…σε εξασφάλιση χρηματοδοτήσεως από το Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» …διότι ο Υμηττός δεν έχει ακόμη Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του…το
προηγούμενο του 2011 ακυρώθηκε εν μέρει…καθώς δεν είχε υποβληθεί με εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Συγκρίνουμε την σημερινή κατάσταση, του Υπουργείου Γεωργίας 6 μήνες μετά τις καλοκαιρινές
καταστρεπτικές πυρκαγιές, κυρίως σε Πάρνηθα Ηλεία και Εύβοια, με την φροντίδα και πρόνοια που
είχε ληφθεί για τα δάση, 85 χρόνια νωρίτερα, 1936-1941. από την Κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου με
Υπουργό Γεωργίας τότε τον Γ. Κυριακό και Υφυπουργό τον Μπάμπη Αλιβιζάτο, και ενώ παράλληλα
γινόταν η προπαρασκευή της για Ελλάδας για τον πολέμο που είχε ήδη ξεσπάσει της 1 Σεπτεμβρίου
1939.,
Στο «Αγροτικό Μέλλον» της 9ης Δεκεμβρίου 1939, μία
εβδομαδιαία εφημερίδα με πλούσια ύλη που κυκλοφόρησε από
το Νοέμβριο του 1938, αναφέρεται η μεγίστη σημασία του
δασικού πλούτου. Με τον Αναγκαστικό Νόμο υπ. Αριθ 1627,
«Περί Δασικών Συνεταιρισμών» που υπεβλήθη στις 10.1.1939
και εγκρίθηκε άμεσα από τον Βασιλέα Γεώργιο στις 14.2.1939
(ΦΕΚ 64 - 18.02.1939), ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την
εφαρμογή των διατάξεων προ του θέρους, επισημάνθηκε η
πολλαπλή σημασία των Δασών. Η κυκλοφορία του
συγκεκριμένου φύλλου προηγείται του Αναγκαστικού Νόμου
κατά τρεις μήνες ώστε να είναι όλοι οι πολίτες ανήμεροι για όσα
νομοθετικά ετοιμάζονταν εκείνο τον καιρό. Στην ομιλία του ο
Ιωάννης Μεταξάς αναφέρθηκε στο σύμπτωμα που ακόμα
σήμερα ζει και βασιλεύει στην χώρα μας, του να απαλλάσσεται
ο πυρπολητής του Δάσους λόγω γνωριμιών και φιλίας με τις
δικαστικές ή άλλες πολιτικές αρχές.
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Το είπε όμως με ένα πατρικό τρόπο σαν να ήταν αυτός ο φτωχός χωριάτης με τα προβλήματα του,
που αναγκαστικά πρώτα ως κλέφτης στα βουνά έκοψε δένδρα και έκαψε δένδρα για να ζήσει γιατί
δεν είχε άλλο τρόπο επιβίωσης άλλωστε και η πατρίδα δεν ήταν πια δικιά του άρα δεν τον ένοιαζε να
μείνει πέτρες, χαλίκια και ξερά. Δεν έμενε παρά να έπρεπε να σπείρει λίγο σιτάρι να βοσκίσουν τα
γίδια του γιατί τα αρνιά είναι πιο ακριβά στην διατροφή τους. Αργότερα όταν ελευθερώθηκε οι
άνθρωποι των πόλεων και της εξουσίας μαλώναν μεταξύ τους και σημασία δεν έδιναν πως να ζήσω
αυτός ο χωριάτης. Και συνέχισε λέγοντας ότι δεν είρθαμε στην εξουσία για να σου πούμε πόσο
ωραίο είναι το δάσος αλλά πόσο ωφέλιμο για την ζωή σου με την σωστή εκμετάλλευση του. Πόσο
μπορεί να αλλάξει η ζωή σου και με τι τρόπους και τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε ο χωριάτης
να γίνει αγρότης με γνώσεις. Ομορφα λόγια που ακόμα δύσκολα γίνονται κατανοητά.

Ο αναγκαστικός αυτός νόμος δεν είναι ο πρώτος ή ο μόνος για την προστασία των Δασών και την
φροντίδα για τον δασικό πλούτο της Ελλάδος. Είχε ήδη προηγηθεί ο νόμος «Περί Ορισμού Δασών το
1937» που αποσκοπούσε στον περιορισμό των αιγοπροβάτων ΑΝ 875/1937(ΦΕΚ 379/1937), που
εμπόδιζαν την ανάτπυξη του. Ένας ακόμα ΑΝ 856/1937 (ΦΕΚ Α’ 368/1937) έγινε για την ονομασία
των Εθνικών Δρυμών, ορίζοντας τους πρώτους πέντε: Όλυμπο, Παρνασσό, Παρνηθα, Σούνιο, Αίνο
Κεφαληνίας. Η καταγραφή στην Wikipedia είναι λανθασμένη, διότι εκτός από τον Όλυμπο που
αναγράφει το ΦΕΚ Α’ 248/1938 και τον Παρνασσό ΦΕΚ Α’ 286/1938 στους υπόλοιπους αναφέρει
άλλες χρονολογίες.
Ενδεικτικά παρουσιάζονται μερικά θέματα που αναφέρονται στο παρών φύλλο του «Αγροτικό
Μέλλον» της Συλλογής μου και λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας των Δασών (1971) που μόλις πέρασε
(21.3.2022) σημαίνοντας την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Στον κόμβο www.ioannismetaxas.gr,
υπάρχουν αναρτημένοι όλοι οι «Αναγκαστικοί Νόμοι» από το 1936 κ.ε. μέχρι τον θάνατο του Εθνικού
Κυβερνήτη στις 29. 1.1940.

