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Eκαντοντάδες στρέμματα κατεστραμμένων δασών
και πολλά εκατομμύρια ευρώ στις τσέπες
ορισμένων είναι ο λογαριασμός της έξαρσης
της λαθροϋλοτομίας στη χώρα μας.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει αυστηρές ποινές και
εντατικούς ελέγχους αλλά η έλλειψη πόρων και ανθρώπινου
δυναμικού, φαίνεται ότι διευκολύνει τη «δουλειά» της «μαφίας
του ξύλου» που είναι διεθνής και δρα σε όλα τα Βαλκάνια.

Πέρυσι κατασχέθηκαν 6.644 τόνοι παράνομου υλοτομημένου ξύλου,
ωστόσο υπολογίζεται ότι οι ποσότητες που έχουν κοπεί είναι
πολλαπλάσιες. Η οικονομική κρίση οδήγησε, τον περασμένο
Χειμώνα, σε κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση καυσόξυλων που
ξεπερνάει το 80% σε σχέση με τον Χειμώνα του 2010. Αυτό
εκτόξευσε και τη λαθροϋλοτομία κυρίως στη Μακεδονία, την
Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Ιδιαίτερο πρόβλημα έχει και η δυτική
Ελλάδα στην οποία μάλιστα η λαθροϋλοτομία κόστισε και τη
μερική καταστροφή του πολύτιμου οικοσυστήματος της Στροφυλιάς
στην Αχαΐα.
Τον «χορό» σέρνει, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, σε
συνεργασία και με Ελληνες εμπόρους, το κύκλωμα που δρα τα
τελευταία χρόνια, με κέρδη ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, στις
γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και ειδικά σε Βουλγαρία και
Σερβία όπου καταναλώνονται δεκάδες εκατομμύρια κυβικών μέτρων
καυσόξυλων ετησίως. Τεράστιες ποσότητες ελληνικού ξύλου
μεταφέρονται παράνομα σε γειτονικές χώρες κι από εκεί
εισάγονται ξανά. Από τη Βουλγαρία μάλιστα εισάγονται οι
περισσότερες ποσότητες καυσόξυλου που διακινούνται στην

ελληνική αγορά. Φυσικά και δεν λείπουν οι περιπτώσεις
μεμονωμένων λαθροϋλοτόμων που κόβουν δέντρα είτε για δική τους
χρήση, είτε για παράνομη εμπορία με 80 – 100 ευρώ τον τόνο.
Πρόσφατα μάλιστα στην περιοχή της Καρδίτσας και της Λάρισας
συνελήφθησαν 143 άτομα.Οι αρμόδιες αρχές μπροστά στην έξαρση
του φαινομένου που πλήττει την οικονομία, τα δημόσια έσοδα
αλλά πολύ περισσότερο το ίδιο το φυσικό περιβάλλον, επιχειρούν
να βρουν τρόπους να περιορίσουν το φαινόμενο αλλά παραμένει
εμπόδιο η έλλειψη πόρων για ελέγχους. Το υπουργείο
Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να προωθήσει την υπουργική απόφαση
με την οποία θα παρατείνεται η περίοδος πρόληψης
λαθροϋλοτομίας μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου ενώ ήδη έχει
αποστείλει εγκύκλιο στις Περιφέρειες και τα Δασαρχεία με την
οποία ζητά την εντατικοποίηση των ελέγχων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει έξαρση
στην παράνομη υλοτομία εδώ και επτά δεκαετίες. Από την περίοδο
της κατοχής όταν και αποψιλώθηκαν το Ποικίλο Όρος και το Όρος
Αιγάλεω για τις ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων της Αθήνας.
Η καταστροφή στο όρος Αιγάλεω, το οποίο ήταν καλυμμένο εξ
ολοκλήρου από πυκνό δάσος είχε ξεκινήσει σταδιακά από τη
δεκαετία του ’20 με τον ερχομό των προσφύγων και το κόψιμο του
δάσους για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.
Παγκόσμιο πρόβλημα
Τα 10 με 15 δισ. δολάρια φτάνουν τα κέρδη από την παράνομη
υλοτομία, σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της λαθροϋλοτομίας
διεξάγεται από το οργανωμένο έγκλημα και ότι μεγάλο μέρος των
χρημάτων καταλήγει στα χέρια διεφθαρμένων αξιωματούχων. Από τη
δράση των λαθροϋλοτομιών πλήττονται κατά κύριο λόγο η
Ινδονησία, η Μαδαγασκάρη και οι χώρες της Δυτικής Αφρικής.
Σύμφωνα με τη μελέτη, κάθε δευτερόλεπτο οι λαθροϋλοτόμοι
καταστρέφουν δασική έκταση στο μέγεθος ενός ποδοσφαιρικού
γηπέδου. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις μεμονωμένων λαθροϋλοτόμων
που κόβουν δέντρα είτε για δική τους χρήση, είτε για παράνομη
εμπορία.

6.644 τόνοι παράνομου υλοτομημένου ξύλου κατασχέθηκαν
πέρυσι, ωστόσο υπολογίζεται ότι οι ποσότητες που έχουν
κοπεί είναι πολλαπλάσιες.
80% αυξήθηκε η ζήτηση καυσόξυλων τον περασμένο Χειμώνα
σε σχέση με το 2010, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
100 ευρώ υπολογίζεται ότι στοιχίζει ο τόνος παράνομης
εμπορίας. Ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις μεμονωμένων
λαθροϋλοτόμων που κόβουν δέντρα για δική τους χρήση.
143 άτομα συνελήφθησαν πρόσφατα στην περιοχή της
Καρδίτσας και της Λάρισας για παράνομη κοπή ξύλων.
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