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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21η Μαρτίου – ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΩΝ
Η 21η Μαρτίου συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Το 1971 με
απόφαση των κρατών μελών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)
του ΟΗΕ κηρύχθηκε η 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα ∆ασοπονίας και
από τον ∆εκέμβριο του 2012 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
κηρύχθηκε ως ∆ιεθνής Ημέρα ∆ασών. Στόχος των παραπάνω είναι η
περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τη σημασία των δασικών
οικοσυστημάτων.
Η συμβολή των δασών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των
ανθρώπων είναι ουσιαστική. Χάρη στην ύπαρξη των δασών επιτελούνται
πολλές και διάφορες περιβαλλοντικές λειτουργίες, ζωτικής σημασίας στην
ποιότητα ζωής μας και την οικολογική σταθερότητα στον πλανήτη. Τα δάση
προσφέρουν εργασία και εισόδημα παράγοντας σημαντικές ποσότητες
ξυλείας, καθώς και ποικιλία δασικών προϊόντων που αξιοποιούνται σε
διάφορους τομείς της οικονομίας.
Η προσφορά των δασών σε αγαθά και υπηρεσίες είναι πολύ σημαντική
και με ανυπολόγιστη οικονομική αξία.
Τα δάση συνεισφέρουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην
αναψυχή, στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και διάφορων άλλων
ρύπων, στην παραγωγή άριστης ποιότητας νερού, στη συγκράτηση των
εδαφών αλλά και στη δημιουργία νέου εδάφους.
∆ιασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες για τη διαβίωση και την προστασία
πολλών σπάνιων φυτών και ζώων.

Παρά τις πολλαπλές ωφέλειες των δασών, αυτά συνεχίζουν να
καταστρέφονται με κυριότερες αιτίες την αλλαγή χρήσης της δασικής γης σε
γεωργοκτηνοτροφική, την υπερβόσκηση, τις πυρκαγιές, τις ανεπαρκείς
διαχειριστικές πρακτικές και την υπέρμετρη οικιστική ανάπτυξη.
Με εξαίρεση την ψήφιση του Συντάγματος το 1975, στο οποίο
προβλέφθηκε

η

προστασία

των

δασών,

οι

εκάστοτε

κυβερνήσεις

νομοθετούσαν και νομοθετούν υπερβαίνοντας την Συνταγματική επιταγή και,
ενώ νομοθετούν υποτίθεται για την προστασία των δασών, ουσιαστικά
λειτουργούν εις βάρος του δασικού περιβάλλοντος .
Πιστεύουμε ότι στη Χώρα μας έχει προ πολλού ξεπεραστεί κάθε
κρίσιμο όριο στα θέματα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Είναι
αναγκαία η αλλαγή της εφαρμοζόμενης δασικής πολιτικής, που έχει σαν κύριο
χαρακτηριστικό την αέναη προσπάθεια διευκόλυνσης της αλλαγής χρήσης
των δασικών οικοσυστημάτων, έτσι ώστε να δοθούν ελεύθερες από
δεσμεύσεις εκτάσεις σε συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με την
προστασία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων, αντίθετα αποτελούν
επιβράβευση στους αυθαιρετούντες στα δάση και κίνητρο για καινούριες
αυθαιρεσίες.
Το δάσος αποτελεί πηγή ζωής και ως τέτοιο πολίτες και πολιτεία
πρέπει να το διαφυλάξουμε.
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