
 

 

 

  
Καβάλα, 19 Μαρτίου 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
------------------------------ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ 
ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 
Web site: www.geotee-anmak.gr 

           Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος 

 
 
Προς: 

 
 Κοιν: 
 

Αριθ. Πρωτ: 172  
 
Μ.Μ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας 
 
Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Μέλη του Παραρτήματος μας 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

21η Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας 

Συμπληρώνονται αισίως φέτος σαράντα έξι (46) χρόνια από την 21η Μαρτίου του 1973, 

ημερομηνία που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας & 

Τροφίμων (F. A. O.) του ΟΗΕ, ορίστηκε ως η «Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας», με κύριο 

σκοπό να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στα δάση που καλύπτουν το 25% της επιφάνειας 

της Γης, να του κεντρίσει το ενδιαφέρον για να μάθει περισσότερα για τις λειτουργίες τους, 

αλλά και για την ανάγκη προστασίας τους, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη 

επιβίωση. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, με τις αρνητικές εξελίξεις στα περιβαλλοντικά θέματα, 

όπως οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ερημοποίηση της γης, οι 

απειλές στη βιοποικιλότητα και η εκτεταμένη υλοτόμηση των τροπικών δασών. 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα δασοπονίας κάθε χρόνο τιμούμε την προσφορά των 

δασών, εξαίρουμε τη σπουδαιότητα τους και περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τονίζουμε 

την άμεση ανάγκη προστασίας και επαύξησης τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την δική 

μας επιβίωση, ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα του έτους ώστε να 

πετύχουμε τον επιθυμητό στόχο που είναι η προστασία των δασών.  

Τα δάση ήταν σε πολλές περιπτώσεις το θύμα της καταστροφικής και ληστρικής μας 

δραστηριότητας αφού αυτά κάηκαν, εκχερσώθηκαν και αποψιλώθηκαν ολοσχερώς. Αυτή η 

βίαιη, παράλογη, ανήθικη και ολέθρια στάση του ανθρώπου προς τη φύση τον έθεσε 

αντιμέτωπο με τις συνέπειες των επιτευγμάτων του που σε πολλές περιπτώσεις απειλούσαν 

την ίδια του την επιβίωση. Η αλλαγή του κλίματος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η 

ερημοποίηση, τα πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

από την καταστροφή των δασών είναι μερικές από αυτές.  

Τα τελευταία χρόνια έγινε πια συνείδηση ότι αυτή η καταστροφική πορεία πρέπει να 

ανακοπεί και έγινε κοινώς αποδεκτό ότι έπρεπε να παρθούν πρωτοβουλίες ώστε αυτή η 

ολέθρια διαδρομή, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό, να αναστραφεί. Το 

ερώτημα όμως είναι το κατά πόσο δυνατή είναι αυτή η αναστροφή και πως μπορεί ο 
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άνθρωπος να αλλάξει τη ροή της ιστορίας που διαγράφει δεμένος επάνω στο άρμα της 

ανεξέλεγκτης τεχνολογικής εξέλιξης. Η απάντηση είναι μία και απλή: ΠΡΕΠΕΙ όλοι να 

καταλάβουμε αυτό που οι πρόγονοι μας θεωρούσαν αυτονόητο, ότι ο άνθρωπος είναι 

μέρος της φύσης, άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτήν. Δεν είναι κυρίαρχός της άλλα 

κομμάτι της σε απόλυτη αρμονία με αυτήν και οποιαδήποτε διαταραχή στη λεπτή 

αυτή ισορροπία θα έχει ολέθρια και ανεπανόρθωτα αποτελέσματα για τον ίδιο.  

Το παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

υπηρετώντας το ρόλο του, ως θεσμοθετημένου συμβούλου σε θέματα πρωτογενούς 

παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος, προσηλωμένο στις αρχές της ορθολογικής και 

αειφορικής διαχείρισης, της οικονομικότητας και της κοινής ωφέλειας, της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας και της συνολικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης, έχει αναλάβει 

πρωτοβουλίες με την υποστήριξη των επιστημόνων μελών του, προς την εξασφάλιση της 

διατήρησης των πόρων και των προσόδων στο διηνεκές σε συνδυασμό με την προστασία 

των δασικών οικοσυστημάτων.  

Η 21η Μαρτίου 2019, η Παγκόσμια Ημέρα της Δασοπονίας και εαρινή ισημερία ας 

αποτελέσει την απαρχή για μια νέα, πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη πολιτική που θα 

αναβαθμίσει το διαταραγμένο φυσικό περιβάλλον αλλά και θα δώσει οικονομικές και 

παραγωγικές λύσεις σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας μας. Τότε και μόνο τότε 

θα επιτευχθεί ο πολυπόθητος στόχος της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής μας.  

Στα πλαίσια αυτού του εορτασμού το Παράρτημα μας, σε συνεργασία με άλλους φορείς 

διοργανώνει εκδήλωση στο Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου στην Ν. Καρυά, που 

στοχεύει στην ενημέρωση, ψυχαγωγία και ευαισθητοποίηση των παιδιών της περιοχής μας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα βρείτε στο συνοδευτικό δελτίου τύπου 

της εκδήλωσης. 
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