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 Το νέο δασικό νοµοσχέδιο, που φέρνει προς ψήφιση η συγκυβέρνηση, 
προωθεί αποφασιστικά την εµπορευµατοποίηση των δασών προς όφελος του 
µεγάλου κεφαλαίου, σχεδόν για κάθε χρήση και διευκολύνει την υλοποίηση 
µιας σειράς επενδυτικών σχεδίων µονοπωλιακών οµίλων σε βάρος των λαϊκών 
αναγκών. Υπηρετεί τον αστικό σχεδιασµό για την καπιταλιστική ανάπτυξη του 
επόµενου διαστήµατος και τους κλάδους που η άρχουσα τάξη προκρίνει ως 
κλάδους προτεραιότητας.  
 Με το νέο δασικό νοµοσχέδιο, επιτρέπονται πρακτικά όλες οι 
επεµβάσεις που ενδιαφέρουν τους µονοπωλιακούς οµίλους στα δασικά 
οικοσυστήµατα, εθνικούς δρυµούς, προστατευόµενες περιοχές, 
συµπεριλαµβανοµένων και παράκτιων, εξασφαλίζεται η «ελευθερία» της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας των τουριστικών, βιοµηχανικών, 
κατασκευαστικών και µεταλλευτικών οµίλων. Επιτρέπει τη χωροθέτηση, µέσα 
σε δάση, µιας µεγάλης κατηγορίας χρήσεων, από δεξαµενές καυσίµων και 
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων, µέχρι µεγάλες τουριστικές µονάδες 
σε παράκτιες περιοχές της χώρας. Δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης ακόµα 
και βιοµηχανικών µονάδων και επιχειρηµατικών πάρκων µέσα στα δάση.  
 Πρακτικά, διευκολύνει τους µονοπωλιακούς οµίλους να προχωρήσουν 
µε µεγάλη ταχύτητα τα επενδυτικά τους σχέδια για το επόµενο διάστηµα, 
εξασφαλίζοντας φθηνή γη, χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις στις τοπικές 
οικονοµίες, που συχνά βασίζονται στα δάση, τις επιπτώσεις στην υγεία του 
πληθυσµού, την ανάγκη λαϊκής αναψυχής.  
 Συγχρόνως, το νοµοσχέδιο νοµιµοποιεί παράνοµες εκχερσώσεις, 
αγοραπωλησίες, κατατµήσεις, καταπατήσεις, αλλαγές χρήσης και αναγνωρίζει 
ανύπαρκτα δικαιώµατα ιδιοκτησίας.  
 Το δασικό νοµοσχέδιο, αποτελεί τη οργανική συνέχεια των 
προηγούµενων νόµων και της γενικότερης αστικής πολιτικής, που 
αντιµετωπίζει τα δασικά οικοσυστήµατα, τη γη γενικότερα, αποκλειστικά ως 
πεδίο κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων. Ο αποχαρακτηρισµός µεγάλων 
εκτάσεων, η υποβάθµιση των επιπέδων προστασίας του δάσους, οι εξαιρέσεις 
για την προώθηση έργων µέσα στα δάση συνθέτουν την εξέλιξη της δασικής 
πολιτικής το τελευταίο διάστηµα. Στη βάση αυτής της µέχρι σήµερα πολιτικής, 
δεκάδες επενδυτικά σχέδια των οµίλων, σε ολόκληρη τη χώρα εγκαθίστανται 
σε δάση και προχωράνε στον αποχαρακτηρισµό τους, σε βάρος των λαϊκών 
στρωµάτων, από τα µεταλλεία Χαλκιδικής και τα σκουπίδια της Κερατέας, 
µέχρι τις ΑΠΕ στη Χίο που χωροθετούνται στα πρόσφατα καµένα δάση της 
Χίου.  
 Το προς ψήφιση νοµοσχέδιο εντάσσεται στη γενικότερη αστική 
πολιτική θωράκισης της ανταγωνιστικότητας. Η άρση των περιορισµών 
χρήσης γης και οι ιδιωτικοποιήσεις αυξάνουν την κερδοφορία των επενδύσεων 
και δηµιουργούν νέα πεδία τοποθέτησης των υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων 
των οµίλων.  
 Η πολιτική αυτή για τα δάση και τη γη, κρίκος της οποίας είναι και το 
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, είναι πολιτική απαραίτητη για την θωράκιση της 



ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών οµίλων. Για το λόγο αυτό, 
συµπυκνώνεται σε κατευθύνσεις, σε οδηγίες, γενικότερα στην πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα δάση, για τη γη και τις χρήσεις της, που 
εφαρµόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 Οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα, δεν πρέπει να µείνουν 
παρατηρητές σ’ αυτή την κατάσταση. Μαζικά, οργανωµένα, µέσα απ’ τα 
συνδικάτα τους, τις λαϊκές επιτροπές, να αξιοποιήσουν την πάλη για ανατροπή 
της αντιλαϊκής πολιτικής στα δάση και στις χρήσεις γης προς όφελος του 
µεγάλου κεφαλαίου, για κατάργηση του συνόλου των αντιδασικών νόµων και 
των οδηγιών της ΕΕ και απόσυρση του νοµοσχεδίου, για απαγόρευση της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας των µονοπωλιακών οµίλων σε δάση, 
αιγιαλούς και ελεύθερους χώρους.  
 Να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους για έναν ριζικά διαφορετικό 
δρόµο ανάπτυξης, όπου η γη, τα δάση, τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής 
αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και αναπτύσσονται µε επιστηµονικό κεντρικό 
σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο, που θα αξιοποιήσει το σύνολο των 
παραγωγικών δυνάµεων προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Σε έναν τέτοιο, 
ριζικά διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης, όπου κίνητρο της παραγωγής δεν θα 
είναι το κέρδος, αλλά η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η κοινωνική 
αξιοποίηση των δασών µπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των λαϊκών 
συµφερόντων, εξασφαλίζοντας στόχους αντικρουόµενους στις σηµερινές 
συνθήκες: Προώθηση απαραίτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων και 
προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, ισόρροπη ανάπτυξη 
περιοχών, προστασία τοπικών οικονοµιών, ισόµετρη ανάπτυξη κλάδων της 
οικονοµίας, ικανοποίηση των αναγκών του λαού.  
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