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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας
Αρ. Πρωτ. 3
Η θέσπιση της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας αποτελεί ευκαιρία
ευαισθητοποίησης και συλλογικού προβληµατισµού γύρω από το δάσος και τη
δασοπονία. Υπενθυµίζει την άρρηκτη σχέση δάσους και δασοπονούντος ανθρώπου
υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα το ότι το δάσος αποτέλεσε από την αρχή της εµφάνισης
του ανθρώπου στη γη πηγή ζωής και πάνω σε αυτό, επί σειρά γενεών, η κοινωνία
έχτισε και συνεχίζει να χτίζει αξίες για το παρόν και το µέλλον.
Οι πολλαπλές λειτουργίες των δασικών οικοσυστηµάτων αντικατοπτρίζονται σε κάθε
έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε ως κοινωνικοπολιτιστικά και
περιβαλλοντικά αγαθά είτε ως κάρπωση προϊόντων, καλύπτοντας ανάγκες
καθοριστικής σηµασίας για την επιβίωση του ανθρώπου.
Ιδιαίτερα σήµερα, που οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης επισκιάζουν την
καθηµερινότητα και θέτουν σε κίνδυνο αδιαµφισβήτητες έως τώρα κατακτήσεις της
κοινωνίας, η αξιοποίηση του δασικού πλούτου της χώρας, µε την αειφορική
διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων, αναδεικνύεται ως ελπιδοφόρα διέξοδος.
Τα δασικά οικοσυστήµατα, ως φυσικοί ανανεώσιµοι πόροι, αποτελούν Εθνικό
Κεφάλαιο ενώ ταυτόχρονα, σε κοινό πλαίσιο προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης
τους, µπορούν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, στηρίζοντας την οικονοµία του
τόπου, υπηρετώντας ταυτόχρονα την ανάγκη συγκράτησης των ορεινών πληθυσµών
και την αποτροπή ερήµωσης της Ελληνικής Υπαίθρου.
Η δυσµένεια στην οποία έχει υποπέσει η δασοπονία στη Ελλάδα από την Πολιτεία
αρχικά εντοπίζεται στην εξαιρετικά χαµηλή χρηµατοδότησή της και την απογύµνωση
από προσωπικό και αρµοδιότητες, της εξ’ ορισµού αρµόδιας για τα δάση και το
φυσικό περιβάλλον της χώρας, ∆ασικής Υπηρεσίας. Η δασοπροστασία
εγκαταλείπεται, µαζί µε την οποιαδήποτε ενέργεια πρόληψης στον τοµέα των
δασικών πυρκαγιών λόγω υποστελέχωσης και υποχρηµατοδότησης, η έλλειψη
δασολογίου και η διασπορά της δασικής νοµοθεσίας αφήνουν ανοχύρωτη τη δηµόσια
δασική γη ενώ δεν γίνονται αναδασώσεις και έργα αποκατάστασης.
Εκατοντάδες δασοπόνοι, άρτια εκπαιδευµένοι στην επιστήµη, την τεχνολογία και τις
τεχνικές για αειφορική παραγωγή και πολυλειτουργική διαχείριση και προστασία των
χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων καθώς και στη διατήρηση και αναβάθµιση του
φυσικού περιβάλλοντος παραµένουν άνεργοι. Την ίδια στιγµή οι λιγοστοί δασοπόνοι
της ∆ασικής Υπηρεσίας αγωνίζονται καθηµερινά να παράγουν έργο που αντιστοιχεί
σε πολλαπλάσιο αριθµό συναδέλφων… Τα δασικά οικοσυστήµατα της χώρας

παραµένουν αναξιοποίητα ελλείψει πολιτικής για την προστασία, την ανάπτυξη και
την διαχείριση τους που θα τα αντιµετωπίζει ως Εθνικό Κεφάλαιο.
Αν - παραφράζοντας τον Ελύτη - το περιβάλλον και τα δάση είναι η προβολή της
ψυχής των ανθρώπων πάνω στην ύλη, και αν - πολύ πιο πεζά και καθηµερινά –
επιθυµούµε να διατηρήσουµε τα δάση µας στο διηνεκές, εξασφαλίζοντας την
επιβίωση και την ισορροπία µας, οφείλουµε να ανταποκριθούµε στο Παγκόσµιο
κάλεσµα της δασοπονίας. Αναφορικά µε τη χώρα µας, το κάλεσµα απαιτεί ∆ασική
Πολιτική που θα αντιµετωπίζει τα ∆άση και το Φυσικό Περιβάλλον σαν Εθνικό
Κεφάλαιο. Απαιτεί την στελέχωση της ∆ασικής Υπηρεσίας και την επιστροφή των
δασικών αντικειµένων σε αυτήν. Απαιτεί δασολόγιο και επαρκή χρηµατοδότηση.
Απαιτεί σεβασµό για το δασικό πλούτο που µπορεί να αποτελέσει µοχλό εξόδου από
την κρίση.
Για να ταυτιστεί η πρώτη µέρα της άνοιξης και η Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας µε
την άνοιξη της ∆ασοπονίας.
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