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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας Ημέρα προβληματισμού για τα δάση
Η 21η Μαρτίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO) ως παγκόσμια ημέρα της Δασοπονίας, γεγονός που αποτελεί μία
άμεση αναγνώριση της σημασίας των δασικών οικοσυστημάτων παγκοσμίως.
Τα δασικά οικοσυστήματα είναι ένα κεντρικό θέμα στον διεθνή διάλογο για το
περιβάλλον, αφού στην ουσία πρόκειται για την μεγαλύτερη συνιστώσα του
φυσικού

χερσαίου

περιβάλλοντος

και

έναν

από

τους

μεγαλύτερους

συντελεστές για την δημιουργία ποιοτικού περιβάλλοντος τόσο για τον
άνθρωπο όσο και για τα άλλα έμβια όντα.
Η πολύπλευρη λειτουργία τους προσφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο
αλληλένδετα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Δυστυχώς, όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μη εξαιρουμένης της
Χώρας μας, τα δασικά οικοσυστήματα εκλαμβάνονται κυρίως - αν όχι μόνο ως τράπεζα γης, παρά ως πολύτιμος φυσικός πόρος.
Σε σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα της Χώρας μας, με εξαίρεση την
ψήφιση του Συντάγματος το 1975 στο οποίο προβλέφθηκε η προστασία των
δασών, ενέργεια πρωτοποριακή ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα, ως επί
το πλείστον, η νομοθεσία που δημιουργήθηκε από το σημείο εκείνο και μετά
και δημιουργείται μέχρι και σήμερα λειτουργεί εις βάρος του δασικού
περιβάλλοντος και για τον λόγο αυτό, πολλές αποφάσεις έχουν κριθεί μέχρι
σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικές.

Σήμερα, η κατάσταση, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε οργανωτικό
επίπεδο, είναι στο χειρότερο σημείο ιστορικά και δυστυχώς τα μηνύματα της
πολιτικής ηγεσίας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.
Σε επίπεδο χρηματοδότησης στον δασικό τομέα, βλέπουμε κάθε χρόνο
να μειώνονται οι διατιθέμενες πιστώσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις
όχι μόνο για ανάπτυξη δεν μπορούμε να μιλάμε, αλλά ούτε καν για στοιχειώδη
διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων δεν επαρκούν οι πιστώσεις και ούτε
τις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες των αρμοδίων υπηρεσιών δεν μπορούν
να καλύψουν.
Επειδή έχει ξεπεραστεί προ πολλού κάθε κρίσιμο όριο στα θέματα
προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, είναι αναγκαία η αλλαγή της
εφαρμοζόμενης δασικής πολιτικής, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την
αέναη προσπάθεια διευκόλυνσης της αλλαγής χρήσης των δασικών
οικοσυστημάτων, προκειμένου να δοθούν ελεύθερες από δεσμεύσεις εκτάσεις
σε συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με την προστασία και ανάπτυξη
των δασικών οικοσυστημάτων.
Η χρηματοδότηση της δασοπονίας θα πρέπει να ειδωθεί από τους
κυβερνώντες ως επένδυση η οποία μακροπρόθεσμα θα δώσει τεράστια
οφέλη τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό.
Η

21η

Μαρτίου

θα

πρέπει

να

είναι

λοιπόν

μια

μέρα

προβληματισμού και ταυτόχρονα απολογισμού για τον καθένα μας σε
σχέση με τα δάση, ώστε να οδηγήσει την κοινωνία σε μία στροφή
έμπρακτης

αγάπης

για

το

δάσος

και

συνειδητής

φιλοδασικής

λειτουργίας.
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