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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

          τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

          τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: ’’Το Δάσος Συγγρού βρίσκεται σε κίνδυνο. Προσπάθεια αλλοίωσης του     

δασικού και δημόσιου χαρακτήρα του;’’ 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα, περίοικοι καταγγέλουν την καταστροφή 
του οικοσυστήματος του Δάσους Συγγρού και ότι αυτές τις μέρες αποψιλώνονται 
θάμνοι, ξεριζώνεται βλάστηση (όλα τα χαμηλά φυτά), μέσα στην οποία  ζουν μικρά 
ζώα (χελώνες έχουν βρεθεί κατακρεουργημένες),ακόμη και δέντρα, μετατρέποντας 
τους δασικούς χώρους σε ξέφωτα, με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων. Υπάρχει 
διάχυτη ανησυχία πως το Δάσος Συγγρού βρίσκεται σε κίνδυνο,  λόγω του χρόνου της 
επέμβασης (δεν γίνονται αποψιλώσεις μέσα στον Αύγουστο-τον Αύγουστο του 2022 
είχε ξεκινήσει μεγάλη εκτέλεση εργασιών  αποψίλωσης- ούτε μέσα στο χειμώνα, πριν 
τα Χριστούγεννα) αλλά και του τρόπου, της έκτασης και του βάθους της επέμβασης. 
Όπως αναφέρουν: ’’Είναι διαφορετικό να απομακρύνεις ξερά κλαδιά και να 
αραιώνεις τη χαμηλή βλάστηση και διαφορετικό να αφήνεις μόνο τα δέντρα και να 
ξηλώνεις όλα τα υπόλοιπα’’. ‘’Η πυροπροστασία απαιτεί να αποψιλωθούν κάποια 
χόρτα, όχι να κοπούν δέντρα, όχι να ξεριζωθούν θάμνοι και να αλλοιωθεί το φυσικό 
δασικό περιβάλλον’’.  

Ο Σύλλογος «Το Δάσος Συγγρού Ανήκει στους Πολίτες» με Υπόμνημά του προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ  άλλων αναφέρεται 
σε ‘’Ενέργειες αλλοίωσης της χρήσης του χαρακτήρα του Δάσους Συγγρού’’ 
(ενδεικτικά): ‘’χωρίς να προηγηθεί καμία απολύτως επιστημονική μελέτη, χωρίς 
καμία απολύτως αδειοδότηση, χωρίς να γίνει καμία απολύτως διαβούλευση με 
τους/τις εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, έγιναν……: 
-αποψίλωση έκτασης 5-7 στρεμμάτων (σ.σ.: τον Μάιο του 2020, σε συνθήκες 
καραντίνας και με κλειστές τις πόρτες του Δάσους) στην νοτιοανατολική πλευρά του 
δάσους. Εκσκαφή τμήματος της έκτασης και τοποθέτηση βιομηχανικού μπετόν με 
σιδερένιο οπλισμό και εγκατάσταση συρματόφραχτης, μεγάλης, βιομηχανικού 
τύπου, σιδερένιας δεξαμενής νερού. Η εγκατάσταση αυτή και μάλιστα φτιαγμένη με 
αυτόν τον τρόπο έγινε σε τμήμα αναδασωτέας έκτασης του Δάσους Συγγρού της 
οποίας τα δένδρα είχε καεί στην μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης του 1981. Δηλαδή, 
αντί οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης να τοποθετηθούν -κατόπιν υπόδειξης από μελέτη- 
σε ήδη ακάλυπτα, κατά παράδοση καλλιεργητικά τμήματα που βρίσκονται στο 
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νοτιοδυτικό τμήμα του Δάσους Συγγρού, κατασκευάστηκαν παντελώς αυθαίρετα εκεί 
που έπρεπε να φυτευθούν δένδρα’’. 
 -Τοποθέτηση πυλώνων μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης που διασχίζουν το μέσο 
του Δάσους Συγγρού, ανάμεσα στα δένδρα, από τον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό έγινε μέσα σε 4 
εργάσιμες ημέρες (σ.σ. τον Οκτώβριο του 2020) 
Επίσης, ο Σύλλογος αναφέρεται σε ενέργειες που ‘’εκπέμπουν προς τους/τις 
πολίτιδες/ες το ιδεολόγημα ότι το Δάσος είναι κάτι το ιδιωτικό, κάτι που ανήκει σε 
κάποιον φορέα, μία έκταση που τους παραχωρείται χαριστικά προς χρήση και όχι 
επειδή είναι δημόσιου χαρακτήρα και κοινωφελές: Τον Οκτώβριο του 2019 ………Αυτή 
ήταν η απόφασή του να κλείνει τις πόρτες του Δάσους Συγγρού μετά την δύση του 
Ηλίου καθημερινά. Έγινε μία πρώτη προσπάθεια να εφαρμοστεί το μέτρο και ύστερα 
από σφοδρές αντιδράσεις ατόνησε….-Τον Ιούλιο του 2020, εν μέσω απαγορεύσεων 
λόγω καραντίνας, και πάλι χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία αδειοδότηση, 
ενημέρωση και διαβούλευση, ξεκίνησε μία προσπάθεια να τοποθετηθούν 
κιγκλιδώματα βαρέως, βιομηχανικού τύπου επί τις παλαιάς μάνδρας που υπήρχε από 
την εποχή του Ανδρέα Συγγρού. Σε συνδυασμό με την προσπάθεια επαναφοράς του 
κλεισίματος του Δάσους από την ώρα τις Δύσης, αλλά λίγο μετά, το τότε απρόσμενο 
ολοήμερο κλείσιμο του Δάσους για λόγους καραντίνας [!!!], το μέτρο επέκτεινε την 
προσπάθεια εικονοποίησης του ιδεολογήματος της ιδιωτικής έκτασης-κτήματος. Το 
μεγάλο μέρος των κιγκλιδωμάτων, κατόπιν σφοδρών διαμαρτυριών, αποσύρθηκαν, 
είτε ξεκολλήθηκαν από διαδηλωτές.-Τον Αύγουστο του 2022, και πάλι με κλειστές 
τις πόρτες του Δάσους Συγγρού για ημέρες, με την δικαιολογία ότι οι ημέρες ήταν 
πολύ θερμές και ότι το Δάσος κινδύνευε από πυρκαγιά, ξεκίνησε η μεγάλη, 
εργολαβική εκτέλεση εργασιών πρωτοφανούς και καταστροφικής 
αποψίλωσης[!!!].  Αφενός, η νυν διοίκηση του ΙΓΕ δεν έχει εξηγήσει μέχρι σήμερα 
γιατί σε ημέρες καύσωνα  επέτρεψε την μαζική λειτουργία ηλεκτροκινούμενων και 
ντιζελοκινούμενων μηχανημάτων στα πλέον κατάφυτα σημεία του Δάσους 
Συγγρού, αφετέρου, αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία μελέτη, 
χωρίς ενημέρωση και χωρίς διαβούλευση. Κόπηκαν ζωντανά τμήματα της χλωρίδας 
του Δάσους με “κατακρεουργητικό” τρόπο που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ. Και 
μάλιστα, όλα αυτά έγιναν σε περίοδο που δεν γίνονται ποτέ αντιπυρικές εργασίες, 
όπως γίνονται τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Μετά από σφοδρές 
διαμαρτυρίες των πολιτών, τοπικών πολιτικών συνδυασμών και του  φορέα μας, 
διακόπηκαν οι εργασίες…….’’. 

…… ‘’το Δάσος Συγγρού αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα που αποτελείται 
αδιαίρετα από την χλωρίδα, την πανίδα και το ανθρώπινο σύνολο που εμπλέκεται με 
αυτό με διάφορες θεμιτές ιδιότητες. Συνεπώς, κάθε σωστή ή λάθος ενέργεια, άμεση 
και μακρόπνοη, έχει θετικές ή αρνητικές επιδράσεις σε όλο το σύστημα που αυτό 
αποτελεί’’.  

Το Δάσος Συγγρού, οικολογικός πνεύμονας πρασίνου και φυσικού κάλλους στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής είναι πολύτιμο για την ποιότητα ζωής των πολιτών, την 
υγεία τους και την ψυχαγωγία τους και οι πολίτες δικαιούνται να το απολαμβάνουν 
και να το προστατεύουν με γνώμονα πάντα τον σεβασμό προς το περιβάλλον. 

 



Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί 

 

1. Τι εργασίες ακριβώς πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο Δάσος 

Συγγρού;  Υπάρχει δασική μελέτη των εργασιών αυτών  και με ποια σύμβαση 

έργου και έγκριση γίνονται; Υπάρχει επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών  

και από ποιόν; Το Δασαρχείο επιβλέπει αυτές τις εργασίες; Μπορείτε να 

επιβεβαιώσετε την ορθή εκτέλεση αυτών των εργασιών και ότι δεν 

επηρεάζεται αρνητικά η ισορροπία του οικοσυστήματος και ο δασικός 

χαρακτήρας του Δάσους Συγγρού; 

 

2. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου; Είναι αλήθεια ότι υλοποιείται ‘’σχέδιο’’  

για μετατροπή του δάσους σε πάρκο; Είστε διατεθειμένοι να διασφαλίσετε 

τον δασικό και δημόσιο χαρακτήρα του και σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να 

προβείτε ώστε να σταθείτε απέναντι  σε κάθε ενδεχόμενη προσπάθεια 

επιβουλής του Δάσους Συγγρού;   

 
 

Ο ερωτών βουλευτής 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

 

 

 

 




