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Το τελευταίο διάστημα και με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε διάφορες
περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και σε νησιωτικές περιοχές, βουλευτές και
αυτοδιοικητικοί παράγοντες της ΝΔ, επιδίδονται σε μία ακόμη τρομολαγνική και μαύρη
προπαγάνδα, με το επιχείρημα της «δήμευσης των ιδιωτικών περιουσιών των πολιτών»!

Καταρχήν οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ολοκλήρωση και η ανάρτηση των δασικών
χαρτών μαζί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αποτελούν για τη χώρα μια μεγάλη τομή και
μεταρρύθμιση που θα βάλει τάξη στο καθεστώς αυθαιρεσιών που επι δεκαετίες σκόπιμα
υπήρχε και συντηρούνταν. Θα αποτελέσει τη στέρεη βάση για την οριστική διαμόρφωση
των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, που τα έχουν ανάγκη τόσο το κράτος, όσο και
οι πολίτες, ως εργαλεία καθορισμού της ιδιοκτησίας αλλά και βάση του αναπτυξιακού
σχεδιασμού και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτή η Κυβέρνηση, και σε αυτόν τον
τομέα, λύνει ζητήματα που εκκρεμούν ανεπίτρεπτα πολλές δεκαετίες.
Βεβαίως, οι όποιες παρερμηνείες ως προς το χαρακτηρισμό και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των χορτολιβαδικών εκτάσεων και οι επιπτώσεις, που έχουν δημιουργηθεί, τόσο
ως προς την κυριότητα, όσο και ως προς τη δυνατότητα μετεγγραφής τους, συνιστούν ένα
μείζον πρόβλημα. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι την αυθεντική
ερμηνεία των νόμων έχει μόνο ο νομοθέτης. Ενημερώνουμε, ακόμη, ότι οι διαμαρτυρίες και
οι ανησυχίες των φορέων και των πολιτών έχουν γίνει κατανοητές από τα συναρμόδια
υπουργεία, τα οποία εργάζονται προς άρση των προβλημάτων έχουν προκύψει. Και αυτό
είναι γνωστό και στους φορείς που έχουν καταθέσει την επιχειρηματολογία τους και τις
ενστάσεις τους.
Κατά συνέπεια ο θόρυβος που έχει ξεσηκωθεί από τους εν λόγω
παράγοντες, το μόνο στο οποίο αποσκοπεί είναι η ανεύθυνη και ανέξοδη πολιτική
εκμετάλλευση ενός θέματος ευαίσθητου για τους πολίτες, ενός θέματος που επί δεκαετίες
δεν τόλμησαν να αγγίξουν για να διαιωνίζονται οι πελατειακές σχέσεις και οι λύσεις
«κατόπιν ενεργειών μας»…….
Ας είναι σίγουροι όμως,
όλοι αυτοί, ότι οι πολίτες τα έχουν καταλάβει όλα. Έχουν καταλάβει ποιοι είναι αυτοί που
μέσα από δυσκολίες δίνουν λύσεις και ποιοι απλώς εκμεταλλεύονται κάποιες πρόσκαιρες
δυσκολίες που οι νομοθετικές παρερμηνείες και η γραφειοκρατία έχουν δημιουργήσει.

Εμείς, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επίγνωση των δυσκολιών, στηρίζουμε τις ιστορικού και
στρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής μας και ταυτόχρονα, στεκόμαστε
μαζί με τους πολίτες και στη διάθεσή τους όπου χρειαστεί, για τη μεθοδική και δίκαιη
υπέρβαση όλων των δυσκολιών που προκύπτουν στην εφαρμογή ενός τόσο μεγαλόπνοου
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και πολυσύνθετου σχεδίου, όπως είναι η συγκρότηση του Εθνικού Δασολογίου και του
Εθνικού Κτηματολογίου.
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Νίκος Συρμαλένιος, βουλευτής Κυκλάδων

Αντώνης Συρίγος, βουλευτής Κυκλάδων

Νίκος Μανιός, βουλευτής Κυκλάδων

Δημήτρης Γάκης, βουλευτής Δωδεκανήσου

Ηλίας Καματερός, βουλευτής Δωδεκανήσου

Δημήτρης Σεβαστάκης, βουλευτής Σάμου

Αντρέας Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου

Γιώργος Πάλλης, βουλευτής Λέσβου

Αντώνης Μπαλωμενάκης, βουλευτής Χανίων

Βάλια Βαγιωνάκη, βουλευτής Χανίων
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Γιάννης Μιχελογιαννάκης, βουλευτής Ηρακλείου

Νίκος Ηγουμενίδης, βουλευτής Ηρακλείου

Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου

Μανώλης Θραψανιώτης, βουλευτής Λασιθίου

Θοδωρής Δρίτσας, βουλευτής Α Πειραιά

Ελένη Σταματάκη, βουλευτής Α Πειραιά

Κώστας Δουζίνας, βουλευτής Α Πειραιά

Γεωργία Γεννιά, βουλευτής Α Πειραιά

Σταύρος Κοντονής, βουλευτής Ζακύνθου

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, βουλευτής Κεφαλληνίας

Φωτεινή Βάκη, βουλευτής Κέρκυρας
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Κώστας Παυλίδης, βουλευτής Κέρκυρας
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