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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΔΑΟΠΟΝΙΑ 
 

 Πέξαζαλ ήδε ζαξάληα (40) ρξόληα από ηελ 21ε Μαξηίνπ ηνπ 1973, εκεξνκελία πνπ 

κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο & Σξνθίκσλ (F. 

A. O.) ηνπ ΟΖΔ, νξίζηεθε σο «Παγθόζκηα Ζκέξα Γαζνπνλίαο». 

Ζ επηινγή ηεο εκεξνκελίαο απηήο έρεη βαξύλνπζα ζεκαζία, δηόηη αθ’ ελόο 

ζπκπίπηεη κε ηελ εαξηλή ηζεκεξία θαη ηελ αξρή ηεο αλαγέλλεζεο γηα ην Βόξεην εκηζθαίξην, 

αθ’ εηέξνπ όκσο ππεξηνλίδεη ηε δηελεθή αλάγθε ηαύηηζεο ηνπ εξρνκνύ ηεο άλνημεο κε ην .. 

έαξ ηεο αεηθόξνπ δηαρείξηζεο ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, πνπ ζήκεξα πηέδνληαη 

πεξηζζόηεξν από πνηέ από ηηο αιόγηζηεο αλζξώπηλεο επεκβάζεηο. 

Ζ παγθόζκηα απηή αξλεηηθή δηαπίζησζε θαη αλεζπρία ππνρξέσζε πνιινύο δηεζλείο 

νξγαληζκνύο λα παξέκβνπλ-θαηά θαηξνύο- κε ζρεηηθέο νδεγίεο θαη δηαθεξύμεηο, θξνύνληαο 

ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ ζηνπο θνξείο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο σο πξνο ηηο απξόβιεπηεο 

καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο πνπ θηλδπλεύεη λα ππνζηεί ν πιαλήηεο από ηε ιεζηξηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ δαζηθώλ θαη ινηπώλ αλαλεώζηκσλ θπζηθώλ πόξσλ. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ε Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ Ο.Ζ.Δ. (U.N.E.P.), ε 

UNESCO, ε Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θύζεο (I.U.C.N.), ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο 

γηα ηε Γαζηθή Έξεπλα (I.U.F.R.O.), θαη ν Οξγαληζκόο Τγείαο θαη Σξνθίκσλ (F.A.O.), νη 

νπνίνη κέζα από ηελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ (βι. Μόληξεαι-Καλαδάο, Ρίν Νηε Σδαλέτξν-

Βξαδηιία, Κακπέξα-Απζηξαιία, Γηνράλεζκπνπξγθ-Ν. Αθξηθή Κηόην-Ηαπσλία,) αιιά θαη κε 

ηηο επξείαο θιίκαθαο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο, πξνζπαζνύλ λα εκπεδώζνπλ κηα 

θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε ζηνλ ελεξγό πιεζπζκό, ώζηε λα 

ζηαζεί ζύκκαρνο θαη βνεζόο ζηνλ παγθόζκην αγώλα γηα ηελ πξνζηαζία, ηε δηαθύιαμε ηεο 

δπλακηθήο αιιά θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ δαζώλ ηεο γεο. 
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Σα Κξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. κέζα από αιιεπάιιειεο δηαρξνληθέο ππνπξγηθέο 

δηαζθέςεηο (ηξαζβνύξγν, 1990-Διζίλθη, 1993-Ληζζαβώλα, 1998-Βηέλλε, 2003), 

θαηέιεμαλ ηειηθά ζηελ πηνζέηεζε ηεο εθαξκνγήο πέληε θνηλώλ ςεθηζκάησλ ππό ηνλ ηίηιν 

«Γήισζε ηεο Βηέλλεο», πνπ αθνξνύλ: α) ηε ζέζπηζε Δζληθώλ ηνκεαθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε, β) ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ, γ) ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο παξακέηξνπο απηήο, δ) ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ε) ηε ζέζε ησλ δαζώλ ζε ζρέζε κε ηηο θιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο.  

Σα δάζε καο έρνπλ παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξώπνπ, 

θαζώο απνηέιεζαλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή πξώησλ πιώλ γηα αξθεηέο ρηιηεηεξίδεο. 

Πξντόληα όπσο ην μύιν γηα θαηαζθεπέο ή γηα θαύζηκε ύιε, νη θαξπνί, ηα ζεξάκαηα θαη ε 

βνζθήζηκε ύιε βνήζεζαλ ζηελ ηαρύηαηε αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθηηκήζεθαλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ δάζνπο, όπσο ε δπλαηόηεηα 

αλαςπρήο πνπ πξνζθέξεη, ε ζηήξημε ηνπ εδάθνπο θαη ε ππνβνήζεζε ζηελ απνηακίεπζε 

λεξνύ. Ζ έλλνηα ζπλεπώο ηεο δαζηθήο αεηθνξίαο έρεη ζαθώο δηεπξπλζεί, ζηνρεύνληαο ζε 

κηα νινθιεξσκέλε δαζηθή δηαρείξηζε, ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο θαη 

ηνπ πνιύπιεπξνπ ξόινπ ησλ δαζώλ παγθνζκίσο. 

Οη θξαπγέο αλεζπρίαο ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηε Γαζηθή επηζηήκε επηζηεκνληθώλ 

θνξέσλ αιιά θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θηινδαζηθώλ νξγαλώζεσλ δελ αθήλνπλ πιένλ 

πεξηζώξηα ακθηβνιηώλ. Ζ αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθόηεηα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ δαζηθνύ 

καο πινύηνπ έγηλε πιένλ παγθόζκηα ζπλείδεζε θαη ε νινέλα απμαλόκελε ππνβάζκηζε ησλ 

δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ (κε θαηαζηξεπηηθέο ππξθαγηέο, απνςηισηηθέο πινηνκίεο ζε 

παξζέλεο πεξηνρέο, κε ηελ ρσξίο θαλόλεο θαη ζρεδηαζκό ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ,  ηηο 

αιόγηζηεο αλζξώπηλεο επεκβάζεηο, ηελ ηνπξηζηηθή θαη νηθηζηηθή θαηάρξεζε ηεο δαζηθήο 

γεο θ.α.)  θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζπζπείξσζε πνιίηεο θαη 

νξγαλώζεηο ζε θηλήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, αθνύ γίλεηαη εύθνια θαη θαζεκεξηλά 

πιένλ αληηιεπηό όηη ε ππνβάζκηζε ησλ δαζώλ ζα επηθέξεη θάπνηα ζηηγκή κηα νηθνινγηθή 

αλαηαξαρή πνπ δύζθνια πιένλ ζα είλαη αλαζηξέςηκε. 

Οη επηζηήκνλεο ηνπ γεσηερληθνύ ρώξνπ, πνπ ηάρηεθαλ λα ππεξεηήζνπλ κε όια ηα 

πξόζθνξα κέζα θαη κέηξα ην δάζνο θαη γεληθόηεξα ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ζα ζπλερίζνπλ 

λα πξνζπαζνύλ γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζύγρξνλεο δαζηθήο πνιηηηθήο, θηιηθήο πξνο ην 

θνηλσληθό ζύλνιν, πξνζαξκνζκέλεο –ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό- ζηηο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ, δηαζθαιίδνληαο όκσο παξάιιεια ηελ απόιπηε δηαηήξεζε ηνπ 

πνιύπιεπξνπ ραξαθηήξα θαη ξόινπ ηνπο.  



   

ήκεξα, πνπ ε ρώξα καο ηαιαλίδεηαη από ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν 

δαζηθόο πινύηνο ηεο ρώξαο καο εθόζνλ αμηνπνηεζεί αεηθνξηθά θαη πνιύπιεπξα κπνξεί 

καδί κε ηνπο ππόινηπνύο θιάδνπο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο, λα 

απνηειέζεη κνριό εμόδνπ καο από ηελ θξίζε. Γηα λα γίλεη όκσο απηό ζα πξέπεη ηα δάζε 

καο λα δηαθπιαρζνύλ από ηηο παξάλνκεο πινηνκίεο πνπ ηείλνπλ λα θαηαζηνύλ κάζηηγα σο 

ζπλεπαθόινπζε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απμεζνύλ (θαη όρη λα 

κεησζνύλ) νη πόξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ ράξηλ «εμνηθνλόκεζεο 

πόξσλ» επηβαξύλνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηελ δπζκελή ζέζε ησλ Γαζώλ ζηελ Υώξα καο. 

Μόλν έηζη ζα κπνξνύκε λα  επρόκαζηε θαη λα επειπηζηνύκε όηη θάζε ρξόλν ηέηνηα κέξα, 

ζα λνηώζνπκε λα δπλακώλεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε ην κήλπκα, όηη κόλν έλαο θνηλόο 

αγώλαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηωλ δαζώλ 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηαηαξαγκέλνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζα επνδώζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο όιωλ γηα ηελ νηθνδόκεζε κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο δωήο, ελώ 

ηαπηόρξνλα ζα καο αμηώζεη λα δηαθπιάμνπκε γηα ηηο επόκελεο γεληέο ηελ θιεξνλνκηά πνπ 

εκείο  δαλεηζηήθακε από ηνπο γνλείο καο. 
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