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Οη θίλδπλνη γηα ηα Γάζε δηνγθώλνληαη ζπλερώο ζε παγθόζκην επίπεδν.  

ε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, ηα δάζε ζπλερίδνπλ λα θαηαζηξέθνληαη απ' ε δξάζε ησλ 

πνιπεζληθώλ πνπ ηα απνςηιώλνπλ κε γλώκνλα ην πνζνζηό θέξδνπο. Απηή ηε 

θαηεύζπλζε ππεξεηεί θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δαζώλ σο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ 

πεγήο ελέξγεηαο, πνπ πξνσζήζεθε  ζπζηεκαηηθά ην 2015 απ' ηε θπβέξλεζε Οκπάκα 

ζηηο ΖΠΑ. ηόρνο ηεο πνιηηηθήο απηήο θπζηθά δελ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά ηα ηεξάζηηα θέξδε ελεξγεηαθώλ βηνκεραληώλ πνπ βιέπνπλ ζηε 

δαζηθή βηνκάδα σο πεγή ελέξγεηαο. Πξόθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθόηαην 

παξάδεηγκα ηεο ιεγόκελεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Πίζσ απ' ην πξνζσπείν ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο αλάγθεο δηαρείξηζεο ηεο, βξίζθνληαη ηα ηεξάζηηα θέξδε 

πνπ επηδηώθνπλ λα θαηαγξάςνπλ νη κνλνπσιηαθνί όκηινη, ν νπνίνη αδπλαηνύλ λα 

βξνπλ θεξδνθόξα δηέμνδν γηα ηα θεθάιαηα ηνπο.  Οη απνθάζεηο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαινύλ ηελ αγνξά θαη ηνπο  πνιπεζληθνύο νκίινπο λα δώζνπλ 

ιύζε ζην πξόβιεκα ην νπνίν νη ίδηνη δεκηνπξγνύλ.  

Ζ θπβέξλεζε ΥΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζπλερίδεη ζηνλ ίδην δξόκν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ - 

άξρνπζαο ηάμεο γηα ηε δαζηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, ε νπνία επηηξέπεη ηε δξάζε ησλ 

κνλνπσιηαθώλ νκίισλ ζηα θξαηηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. Γηαηεξεί όιν ην λνκηθό 

πιαίζην ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο ΝΓ - ΠΑΟΚ πνπ ζσξαθίδεη ηε δηείζδπζε 

ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ, κε ηε δηεύξπλζε ησλ λόκηκσλ επεκβάζεσλ ζηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα κε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο θαη πξνσζεί ηελ έληαζε ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο γεο , ησλ Γαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ κέζσ θπξίσο 

ηεο αιιαγήο ρξήζεο ηνπο θαη κε ηελ εμαζθάιηζε παξάιιεια ηνπ απαξαηηήηνπ γη' 

απηό ρσξνηαμηθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ πιαηζίνπ.  

Έηζη κεηά ην Ν.4351/2015 ηεο θπβέξλεζεο ΥΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ γηα ηηο  «Βνζθήζηκεο 

γαίεο» κε ηνλ νπνίν απνραξαθηήξηδε εθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα  δαζηθώλ εθηάζεσλ, 

πξνσζεί λέν ΠΓ γηα ηα Γάζε κε ην νπνίν απνραξαθηεξίδνληαη θαη νη θξπγαλώδεηο 

εθηάζεηο  πνπ κέρξη ζήκεξα πξνζηαηεύνληαλ.  

Ζ πείξα θαη απ' ηελ θπβέξλεζε ΥΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ απνδεηθλύεη πεξίηξαλα πσο ε 

ινγηθή  πνπ θαιιηεξγνύζε ζπζηεκαηηθά, πσο κπνξεί λα ππάξμεη ζπγρξόλσο 

θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, πξνο όθεινο ησλ κνλνπσιίσλ, θαη ζπγρξόλσο  αμηνπνίεζε 

θαη πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ κε θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ιατθώλ αλαγθώλ πνπ λα σθειεί ηαπηόρξνλα ην ιαό είλαη κηα ηεξάζηηα απάηε. Ζ ίδηα 

απηή ε ινγηθή ζπζθνηίδεη ηελ αηηία πνπ νμύλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ δαζηθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ, ηεο δαζηθήο γεο, ησλ πδάηηλσλ πόξσλ πνπ είλαη ν θαπηηαιηζηηθόο 

δξόκνο αλάπηπμεο.  

Απνδεηθλύεηαη πσο ε δηαρείξηζε ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε πνιηηηθή 

γεο  κε θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθώλ αλαγθώλ δελ κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ απνζπαζκαηηθά. ηελ νπζία, απνηεινύλ θξίθνπο ηεο ζπλνιηθήο 

εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο ΔΔ-άξρνπζαο ηάμεο,  πνπ πξνσζεί ηελ έληαζε ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ δαζώλ θαη γεληθόηεξα αιιαγήο ρξήζεσλ γεο  πξνο όθεινο 

ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Αδηάςεπζηνο κάξηπξαο είλαη ε αιιαγή ρξήζεο εθαηνληάδσλ 

ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ θξαηηθώλ εθηάζεσλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, νη νπνίεο κεηά 



από δαζηθέο ππξθαγηέο - εκπξεζκνύο έγηλαλ νηθηζκνί, εξγνζηάζηα, μελνδνρεία.  

Γη' απηό ην ιατθό θίλεκα πξέπεη λα απαηηήζεη θαηάξγεζε όινπ ηνπ αληηδαζηθνύ 

λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, λα βαδίζεη κε γξακκή ζύγθξνπζεο κε ηνπο νκίινπο θαη ην 

θξάηνο ηνπο, ην αζηηθό θξάηνο. Γηα ην ΚΚΔ, από ηε ζθνπηά ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ε γε θαη ε ρξήζε ηεο, ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη θνηλσληθά 

αγαζά, πξέπεη λα απνηεινύλ θνηλσληθή ηδηνθηεζία».  

  


