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Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Συνδέσμου Αμοργίνων κατά των δασικών χαρτών  

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αμοργίνων, από τα παλαιότερα πατριωτικά Σωματεία των Κυκλάδων (1901-2021), 

εφαρμόζοντας το άρθρο 2 του καταστατικού που ορίζει μεταξύ άλλων «να προασπίζει και να προάγει τα 

συμφέροντα της ιδιαιτέρας πατρίδας Αμοργού και των κατοίκων της» προβαίνει στο ακόλουθο ψήφισμα 

στην συνεδρίαση στις 6/4/2021 προς τους συναρμόδιους φορείς και με απόφαση να δημοσιευθεί στον 

τοπικό Τύπο. 

Η δημοσίευση των δασικών χαρτών χαρακτηρίζει το 43% της Αμοργού δασικό και το άλλο 28,6% 

χορτολιβαδικό, πλήττοντας βάναυσα την ιδιοκτησία και αναγκάζοντας τους φτωχούς κατοίκους σε 

δυσβάσταχτα έξοδα (για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δασολόγους, μηχανικούς) και ατέρμονες 

δικαστικές περιπέτειες με απρόβλεπτο τέλος και την πιθανή πλήρη απώλεια της πατρογονικής γης. 

Ενδεχομένως η όλη τους περιουσία που μεγάλωσαν επί γενιές τα παιδιά τους και απ’ αυτήν ζουν να είναι 

ένα κομμάτι της βραχώδους ξερής γης της Αμοργού που ξαφνικά έγινε δάσος . 

Δημοσιεύθηκαν οι δασικοί χάρτες μέσα στην έξαρση της πανδημίας και την οικονομική κακουχία σε 

συνθήκες κοινωνικής κρίσης, ενώ οι θεσμοί και οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, οι μετακινήσεις δεν 

επιτρέπονται και ενώ είναι αδύνατη και αυτή ακόμα η συναναστροφή, πολύ δε περισσότερο ο δημόσιος 

διάλογος και η διαβούλευση στην κοινωνία. Γιατί αυτή η βιάση; Είδαμε ως κεραυνό τους δασικούς χάρτες 

που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο εν μία νυκτί, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς κανείς να γνωρίζει ώστε ο Δήμος 

να ενημερώσει τους πολίτες για σωστές, μη βιαστικές διαδικασίες προκειμένου να αποφύγουν την 

ταλαιπωρία και το κόστος της διαδικασίας των αντιρρήσεων και, κυρίως, να μην υποπέσουν χιλιάδες 

ιδιοκτησίες που καταφανώς δεν είναι δάση ή δασικές εκτάσεις σε καθεστώς ομηρίας επί πολλά χρόνια, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αδυναμία αξιοποίησής τους και την ζημία που αυτό θα επιφέρει στην 

οικονομία του νησιού και των πολιτών.  

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτός ο αιφνιδιασμός που εξοργίζει και προκαλεί (ενώ έγινε χωρίς 

προηγούμενη ακρόαση των ιδιοκτητών και της κοινωνίας και τους μετέθεσε, αναρτώντας τους χάρτες, 

δυσβάσταχτο οικονομικό και ψυχολογικό βάρος να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες» και ότι η 

πατρογονική τους γη τους ανήκει) υποκρύπτει αυθαίρετη και δόλια δήμευση των ιδιοκτησιών.  

Ζητούμε και διεκδικούμε από την πολιτεία: 

1. Άμεση ανάκληση των δασικών χαρτών στην υφιστάμενη μορφή τους και όχι απλά παράταση 

προθεσμίας αντιρρήσεων. Η τελική σύνθεση τους να οριστικοποιηθεί μόνο κατόπιν επιτόπιας 

αυτοψίας για λάθη στις οριοθετήσεις και τους χαρακτηρισμούς από την Δασική Υπηρεσία και να 

διορθωθούν άμεσα όλα τα αποδεκτά πρόδηλα σφάλματα  

2. Να λάβει υπόψη τη γεωστρατηγική θέση των νησιών μας και της Αμοργού 

3. Να λάβει υπόψη της τις συνθήκες που επέβαλαν την μετανάστευση και την εγκατάλειψη της 

βραχώδους νησιωτικής γης των Κυκλάδων τις προηγούμενες δεκαετίες με την διαχρονική 
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εγκατάλειψή τους και απομόνωση από το κεντρικό κράτος ελλείψει υποδομών υγείας-παιδείας-

εργασίας. 

4. Να λάβει υπόψη την γεωμορφολογία των νησιών και ότι οι μόνιμοι κάτοικοι σε μεγάλο αριθμό ζουν 

από την γεωργοκτηνοτροφία και όχι από τον τουρισμό.  

5. Να λάβει υπόψη ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών και ελευθέρων 

επαγγελματιών στο νησί και επιβάλλεται η μετακίνηση συχνά σε διπλανά νησιά (Νάξος)  ή πιο 

απομακρυσμένα (Σύρος) πολλές φορές και μέσω Πειραιά. 

Αυτήν την εποχή με νόμο του κράτους οι μετακινήσεις απαγορεύονται! Που θα βρεθούν στην Αμοργό τόσοι 

δασολόγοι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και δικηγόροι να εξυπηρετήσουν τον όγκο δουλειάς έως τον 

Ιούνιο ή και με παράταση εξαμήνου; Ποιος θα καλύψει όλα αυτά τα χρήματα για παράβολα, δικαστήρια 

κ.λπ. λαμβάνοντας υπόψη και την πανδημική πενία;  

Φανταζόμαστε είναι γνωστό το «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» 

Υπερασπιζόμενοι λοιπόν, τα συμφέροντα του συνόλου των συμπατριωτών μας, οι οποίοι σήμερα νιώθουν 

να απειλούνται οι ιδιοκτησίες τους, με το να τίθενται οι περιουσίες των παππούδων και των πατεράδων 

τους υπό αμφισβήτηση, ψηφίζουμε ομόφωνα το παραπάνω ψήφισμα διαμαρτυρίας ενώνοντας τη φωνή 

μας σε μια συλλογική προσπάθεια διεκδίκησης ουσιαστικής και άμεσης λύσης στα σοβαρά προβλήματα 

που έχουν ανακύψει. 

 

Το Δ. Σ. του Συνδέσμου Αμοργίνων, 
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