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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21η Μαρτίου - Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας
Η 21η Μαρτίου ορίστηκε από τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας
(FAO) παγκόσµια ηµέρα της ∆ασοπονίας, ως αναγνώριση της σηµασίας των
δασικών οικοσυστηµάτων παγκοσµίως. Τα δασικά οικοσυστήµατα είναι η
µεγαλύτερη συνιστώσα του φυσικού χερσαίου περιβάλλοντος και ένας 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.
∆υστυχώς

εδώ

και

πολλά

χρόνια,

τα

δασικά

οικοσυστήµατα

εκλαµβάνονται - σε παγκόσµιο επίπεδο - περισσότερο ως τράπεζα γης, παρά
ως πολύτιµος φυσικός πόρος.
Με δικαιολογία την κρίση που µαστίζει τη Χώρα µας, η κατάσταση τόσο
σε θεσµικό 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, το επίπεδο των
διατιθέµενων πιστώσεων είναι σε πολύ χαµηλό σηµείο και στις περισσότερες
περιπτώσεις όχι µόνο για ανάπτυξη των δασικών οικοσυστηµάτων δεν
µπορούµε να µιλάµε, αλλά ούτε καν για στοιχειώδη διαχείρισή τους, αλλά και
ούτε για κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών των αρµοδίων
υπηρεσιών.
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 όχι µόνο δεν έχουν σχέση µε την προστασία και
ανάπτυξη των δασικών οικοσυστηµάτων, αλλά λειτουργούν και σε βάρος
τους.
Η χρηµατοδότηση της δασοπονίας πρέπει να ειδωθεί από τους
κυβερνώντες ως µακροπρόθεσµη επένδυση µε τεράστια οφέλη τόσο σε
οικονοµικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό.
Όλοι

µας

πρέπει

να

δούµε

την

21η

Μαρτίου

σαν

ηµέρα

προβληµατισµού και ταυτόχρονα απολογισµού σε σχέση µε τα δάση και να
οδηγηθούµε σε µία στροφή έµπρακτης αγάπης για το δάσος και συνειδητής
φιλοδασικής λειτουργίας.
Η στήριξη της ∆ασοπονίας µπορεί να γίνει απάντηση στην κρίση και
πρόκριµα για την ορθολογική και βιώσιµη ανάπτυξη της Χώρας µας.
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