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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

21η Μαρηίοσ – Παγκόζμια ημέρα Δαζοπονίας 

Από ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ, θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ν 
άλζξσπνο δηαρεηξίζηεθε ηνπο θπζηθνύο πόξνπο ζεσξώληαο όηη είλαη αλεμάληιεηνη, κε 

απνηέιεζκα πνιινί από απηνύο λα ππνβαζκηζηνύλ ή αθόκε θαη λα εμαθαληζηνύλ.  

Σα δάζε ήηαλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην ζύκα απηήο ηεο θαηαζηξνθηθήο θαη ιεζηξηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο αθνύ θάεθαλ, εθρεξζώζεθαλ θαη απνςηιώζεθαλ νινζρεξώο. Απηή ε 
βίαηε, παξάινγε, αλήζηθε θαη νιέζξηα ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηε θύζε ηνλ έζεζε 
αληηκέησπν κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απεηινύζαλ 
ηελ ίδηα ηνπ ηελ επηβίσζε.  Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε 
εξεκνπνίεζε, αιιά θαη νη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα από ηελ θαηαζηξνθή 
ησλ δαζώλ είλαη κεξηθέο από απηέο.  

Σα ηειεπηαία ρξόληα έγηλε πηα ζπλείδεζε όηη απηή ε θαηαζηξνθηθή πνξεία πξέπεη λα 
αλαθνπεί θαη έγηλε θνηλώο απνδεθηό όηη έπξεπε λα παξζνύλ πξσηνβνπιίεο ώζηε απηή ε 
νιέζξηα δηαδξνκή πνπ νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηνλ αθαληζκό, λα αλαζηξαθεί.  Σν 
εξώηεκα όκσο είλαη ην θαηά πόζν δπλαηή είλαη απηή ε αλαζηξνθή θαη πσο κπνξεί ν 
άλζξσπνο λα αιιάμεη ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο πνπ δηαγξάθεη δεζκεπκέλνο επάλσ ζην άξκα 
ηεο αλεμέιεγθηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Ζ απάληεζε είλαη κία θαη απιή: ΠΡΔΠΔΗ όινη λα 
θαηαιάβνπκε απηό πνπ νη πξόγνλνη καο ζεσξνύζαλ απηνλόεην, όηη ο άνθρωπος είναι 
μέρος ηης θύζης, άρρηκηα ζσνδεδεμένος με ασηήν, δεν είναι κσρίαρτός ηης 
άλλα κομμάηι ηης ζε απόλσηη αρμονία με ασηήν και οποιαδήποηε διαηαρατή 
ζηην λεπηή ασηή ιζορροπία θα έτει ολέθρια και ανεπανόρθωηα αποηελέζμαηα 
για ηον ίδιο.  

 Σν παξάξηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, 
ππεξεηώληαο ην ξόιν ηνπ, σο ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο 
παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πξνζεισκέλν ζηηο αξρέο  ηεο νξζνινγηθήο θαη 
αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο, ηεο νηθνλνκηθόηεηαο θαη ηεο θνηλήο σθέιεηαο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο ζπλνιηθήο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, έρεη αλαιάβεη 
πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ  εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ πόξσλ θαη ησλ πξνζόδσλ ζην 

δηελεθέο ζε ζπλδπαζκό κε  ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ 

Κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία πνπ έρεη αλαιάβεη είλαη απηή ηεο πξνώζεζεο ηεο δάζσζεο 
εθηεηακέλσλ δσλώλ ζηα ηελάγε ησλ Φηιίππσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηε 
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δηαρείξηζε δηαθόξσλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ αλαγθαηόηεηα δάζσζεο απηήο ηεο έθηαζεο 
θπξίσο ζηελ θεληξηθή ηάθξν αιιά θαη ζε άιια δεπηεξεύνληα θαλάιηα είλαη πξνθαλήο 

αθνύ ζα πξνθύςνπλ πνιιά θαη πνηθίια νθέιε, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Θεηηθή επίδξαζε απηήο ηεο δάζσζεο ζηα ζπρλά θαηλόκελα πιεκκύξαο. 

 ηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλώλ ζηηο απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο νπόηε δελ ζα 

δηαβξώλνληαη πιένλ ηα ηνηρώκαηα ηνπο. 

 Παξαγσγή μπιείαο γηα βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε θαη γηα θνηλσθειείο ζθνπνύο 

θαζώο θαη αληηθείκελν απαζρόιεζεο δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ. 

 Βειηίσζε ησλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ θαη κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη κείσζε ηεο 

δπζκελνύο επίδξαζεο ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. θαύζσλαο) ζηηο 

θαιιηέξγεηεο. 

 θίαζε ησλ θαλαιηώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηελ παλίδα θαη 

ηρζπνπαλίδα ηεο πεξηνρήο θαη γεληθόηεξα βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

Ζ ζεκεξηλή εκέξα, ε 21ε Καξηίνπ 2017, ε Παγθόζκηα Ζκέξα ηεο Γαζνπνλίαο θαη εαξηλή 
ηζεκεξία αο απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα κηα λέα, πην πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλε 
πνιηηηθή πνπ ζα αλαβαζκίζεη ην δηαηαξαγκέλν θπζηθό πεξηβάιινλ αιιά θαη ζα δώζεη 
νηθνλνκηθέο θαη παξαγσγηθέο ιύζεηο ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο καο. Σόηε 
θαη κόλν ηόηε ζα επηηεπρζεί ν πνιππόζεηνο ζηόρνο ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο 

καο.   
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