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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

21η Μαρτίου – Παγκόςμια ημέρα Δαςοπονίασ 

 

Με το πζραςμα τθσ ιςτορίασ, ο άνκρωποσ εκμεταλλεφτθκε τουσ φυςικοφσ 
πόρουσ, κεωρϊντασ πολλζσ φορζσ ότι είναι ανεξάντλθτοι με αποτζλεςμα πολλοί 
από αυτοφσ να υποβακμιςτοφν ι ακόμθ και να εξαφανιςτοφν.  

Σα δάςθ ιταν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ το κφμα αυτισ τθσ καταςτροφικισ και 
λθςτρικισ δραςτθριότθτασ αφοφ κάθκαν, εκχερςϊκθκαν και αποψιλϊκθκαν 
ολοςχερϊσ. Αυτι θ βίαιθ, παράλογθ, ανικικθ και ολζκρια ςτάςθ του ανκρϊπου 
προσ τθ φφςθ τον ζκεςε αντιμζτωπο με τισ ςυνζπειεσ των επιτευγμάτων του που ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ απειλοφςαν τθν ίδια του τθν επιβίωςθ.  Η αλλαγι του κλίματοσ, 
το φαινόμενο του κερμοκθπίου και θ ερθμοποίθςθ, αλλά και οι ςοβαρζσ 
επιπτϊςεισ ςτθ βιοποικιλότθτα από τθν καταςτροφι των δαςϊν είναι μερικζσ από 
αυτζσ.  

Σα τελευταία χρόνια ζγινε πια ςυνείδθςθ ότι αυτι θ καταςτροφικι πορεία 
πρζπει να ανακοπεί και ζγινε κοινϊσ αποδεκτό ότι ζπρεπε να παρκοφν 
πρωτοβουλίεσ ϊςτε αυτι θ ολζκρια διαδρομι που οδθγεί με μακθματικι ακρίβεια 
ςτον αφανιςμό, να αναςτραφεί.  Σο ερϊτθμα όμωσ είναι το κατά πόςο δυνατι είναι 
αυτι θ αναςτροφι και πωσ μπορεί ο άνκρωποσ να αλλάξει τθ ροι τθσ ιςτορίασ που 
διαγράφει δεςμευμζνοσ επάνω ςτο άρμα τθσ ανεξζλεγκτθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ. Η 
απάντθςθ είναι μία και απλι: ΠΡΕΠΕΙ όλοι να καταλάβουμε αυτό που οι πρόγονοι 
μασ κεωροφςαν αυτονόθτο, ότι ο άνκρωποσ είναι μζροσ τθσ φφςθσ, άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνοσ με αυτιν, δεν είναι κυρίαρχόσ τθσ άλλα κομμάτι τθσ ςε απόλυτθ 
αρμονία με αυτιν και οποιαδιποτε διαταραχι ςτθν λεπτι αυτι ιςορροπία κα ζχει 
ολζκρια και ανεπανόρκωτα αποτελζςματα για τον ίδιο.  

Σο παράρτθμα τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ του Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου 
Ελλάδασ, υπθρετϊντασ το ρόλο του, ωσ κεςμοκετθμζνου ςυμβοφλου ςε κζματα 
πρωτογενοφσ παραγωγισ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ, προςθλωμζνο ςτισ αρχζσ 
τθσ ορκολογικισ και αειφορικισ διαχείριςθσ, τθσ οικονομικότθτασ και τθσ κοινισ 
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ωφζλειασ, τθσ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ ςυνολικισ και 
ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ, ζχει αναλάβει πρωτοβουλίεσ προσ τθν  εξαςφάλιςθ 
τθσ διατιρθςθσ των πόρων και των προςόδων ςτο διθνεκζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
προςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων 

Η τελευταία ςθμαντικι πρωτοβουλία που ζχει αναλάβει είναι αυτι τθσ 
προϊκθςθσ τθσ δάςωςθσ εκτεταμζνων ηωνϊν ςτα τενάγθ των Φιλίππων που 
βρίςκονται ςτθν ιδιοκτθςία και τθ διαχείριςθ διαφόρων φορζων του Δθμοςίου. Η 
αναγκαιότθτα δάςωςθσ αυτισ τθσ ζκταςθσ κυρίωσ ςτθν κεντρικι τάφρο αλλά και 
ςτα τρικάναλα είναι προφανισ και κα προκφψουν πολλά και ποικίλα οφζλθ τα 
οποία ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω: 

 Θετικι επίδραςθ αυτισ τθσ δάςωςθσ ςτα ςυχνά φαινόμενα πλθμμφρασ. 

 τακεροποίθςθ των πρανϊν ςτισ αποςτραγγιςτικζσ τάφρουσ οπότε δεν κα 
διαβρϊνονται πλζον τα τοιχϊματα τουσ. 

 Παραγωγι ξυλείασ για βιοτεχνικι και βιομθχανικι χριςθ και για 
κοινωφελείσ ςκοποφσ κακϊσ και αντικείμενο απαςχόλθςθσ δαςικϊν 
ςυνεταιριςμϊν. 

 Βελτίωςθ των εδαφικϊν ςυνκθκϊν και μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ και 
μείωςθ τθσ δυςμενοφσ επίδραςθσ των ακραίων καιρικϊν φαινομζνων (π.χ. 
καφςωνασ) ςτισ καλλιζργειεσ. 

 κίαςθ των καναλιϊν και δθμιουργία νζων ενδιαιτθμάτων για τθν πανίδα και 
ιχκυοπανίδα τθσ περιοχισ και γενικότερα βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. 
Η ςθμερινι θμζρα, θ 21θ Μαρτίου 2015, θ Παγκόςμια Ημζρα τθσ 

Δαςοπονίασ και εαρινι ιςθμερία ασ αποτελζςει τθν απαρχι για μια νζα, πιο 
περιβαλλοντικά ευαιςκθτοποιθμζνθ πολιτικι που κα αναβακμίςει τον 
διαταραγμζνο φυςικό περιβάλλον αλλά και κα δϊςει οικονομικζσ και παραγωγικζσ 
λφςεισ ςε μεγάλο τμιμα του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ μασ. Σότε και μόνο τότε κα 
επιτευχκεί ο πολυπόκθτοσ ςτόχοσ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μασ. 
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