Καβάια, 16-3-2011
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
-----------------------------ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
E-mail:geoteeam@otenet.gr
Web site: www.geotee-anmak.gr
Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο

Αξηζ. Πξση: 243
Προς:

Μ.Μ.Δ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο

Κοιν:

Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΟΠΟΝΙΑ -21 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011
ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΥΕΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
πκπιεξώλνληαη αηζίσο θέηνο ηξηάληα νθηώ (38) ρξόληα από ηελ 21ε Μαξηίνπ ηνπ 1973, εκεξνκελία πνπ κε
απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο & Σξνθίκσλ (F. A. O.) νξίζηεθε σο
«Παγθόζκηα Ζκέξα Γαζνπνλίαο», κε θύξην ζθνπό λα θέξεη ηνλ άλζξσπν πην θνληά ζηα δάζε πνπ θαιύπηνπλ ην 25%
ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο, λα ηνπ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ γηα λα κάζεη πεξηζζόηεξα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, αιιά θαη
γηα ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπο, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξώπηλε επηβίσζε. Ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο,
κε ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, όπσο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε
εξεκνπνίεζε ηεο γεο, νη απεηιέο ζηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ε εθηεηακέλε πινηόκεζε ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ.
Με αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα δαζνπνλίαο θάζε ρξόλν ηηκνύκε ηελ πξνζθνξά ησλ δαζώλ, εμαίξνπκε ηελ
ζπνπδαηόηεηα ηνπο θαη πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά, ηνλίδνπκε ηελ άκεζε αλάγθε πξνζηαζίαο θαη επαύμεζεο
ηνπο σο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ δηθή καο επηβίσζε, ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θάλνπκε θάζε κέξα ηνπ
έηνπο ώζηε λα πεηύρνπκε ηνλ επηζπκεηό ζηόρν πνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ δαζώλ.
Ο 21νο αηώλαο ζεσξείηαη ν πιένλ θξίζηκνο όρη κόλν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξώπνπ αιιά θαη γηα ηε δηάζσζε ησλ
δαζώλ πνπ απέκεηλαλ, αθνύ απηά ηα δύν είλαη ακνηβαία αιιεινεμαξηώκελα θαη ε επίηεπμε ηνπ ελόο πξνϋπνζέηεη ηελ
επίηεπμε ηνπ άιινπ. ην θαηώθιη ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ε πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπνπδαηόηεηα ησλ
δαζώλ θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή από πνηέ, εμαηηίαο ηεο δηαξθώο επηδεηλνύκελεο δηαηαξαρήο ηνπ
νηθνινγηθνύ ηζνδπγίνπ ηνπ πιαλήηε. Tνλ 15ν αηώλα ηα δάζε θάιππηαλ πεξίπνπ ηε κηζή έθηαζε ηεο γεο, ελώ ζήκεξα
ιηγόηεξν από ην έλα ηξίην ηεο. Οη θαηαζηξνθέο ησλ δαζώλ έθζαζαλ ζην δελίζ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα κε ηελ
βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Ζ ζπζηεκαηηθή κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δαζνθάιπςεο από ηηο αιόγηζηεο, άπιεζηεο θαη
απξνγξακκάηηζηεο ελέξγεηεο ηνπ νηθνλνκνύληνο αλζξώπνπ, θπξίσο ηα ηειεπηαία δηαθόζηα ρξόληα, θαζώο θαη νη
δπζκελέζηαηεο επηπηώζεηο πνπ επαθνινύζεζαλ, θαηέζηεζαλ πξνθαλή ηελ δσηηθή ζεκαζία ησλ δαζώλ γηα ηελ
δηαηήξεζε ηεο βηόζθαηξαο επί ηεο γεο.
Βξηζθόκαζηε ζε έλα πεξηβαιινληηθό ζεκείν θακπήο αθνύ νη ελέξγεηέο καο ζην άκεζν κέιινλ είλαη δπλαηόλ λα
έρνπλ κε αληηζηξεπηέο επηπηώζεηο ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε. Σώξα είλαη ε ώξα δξάζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαη γηα απηό ε ζεκεξηλή επέηεηνο
θαζίζηαηαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή από πνηέ. 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 ηόζν πξνο ηνπο θνξείο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο όζν θαη ηα νξηδόληηα θαη θάζεηα θέληξα άζθεζεο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο, ζρεηηθά κε ηηο απξόβιεπηεο καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο πνπ θηλδπλεύεη
λα ππνζηεί ν πιαλήηεο από ηε ιεζηξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δαζηθώλ θαη ινηπώλ αλαλεώζηκσλ θαη κε θπζηθώλ πόξσλ.

Πέξαλ ηνύηνπ όκσο, έξρεηαη πιένλ επίζεκα θαη ν Ο.Ζ.Δ. κέζα από ηε ύκβαζε-πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα
ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ζε εθαξκνγή ηεο Δληνιήο ηνπ Βεξνιίλνπ (πνπ εγθξίζεθε κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο
δηάζθεςεο ησλ Μεξώλ ηεο ύκβαζεο θαηά ηελ πξώηε ηεο νινκέιεηα, γλσζηή σο "Πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι"), λα
επηβεβαηώζεη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν, ηε δπλεηηθά αξλεηηθή εμειηθηηθή πνξεία ησλ δαζώλ ζηηο κέξεο καο.
Οη επηζηήκνλεο ηνπ γεσηερληθνύ ρώξνπ πνπ επσκίζζεθαλ απηό ην βαξύ θνξηίν, ήηνη ηελ πηνζέηεζε εθείλσλ ησλ
δηαρεηξηζηηθώλ πξαθηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ ζρεδηαζκώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
ζεκειηώδνπο ξόινπ ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη γεληθόηεξα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε δηαηήξεζε όρη
κόλν ηεο πεξηβαιινληηθήο αιιά θαη ηεο βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο, αγσληδόκελνη
κάιηζηα κε ππεξβάιινληα-ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηώζεσλ-δήιν θαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν θαη ηξόπν, ζα
ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνύλ γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζύγρξνλεο δαζηθήο πνιηηηθήο, θηιηθήο πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν,
πξνζαξκνζκέλεο –θαηά ην δπλαηόλ- ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο
εμαζθάιηζεο, δηαηήξεζεο θαη δηαηώληζεο ηνπ πνιύπιεπξνπ ραξαθηήξα θαη ξόινπ ηνπο.

Έηζη κε ηελ αθνξκή απηήο ηεο επεηείνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαθήξπμεο από ηνλ ΟΖΔ ηνπ 2011 σο
«Παγθόζκην Έηνο Γαζώλ» ην παξάξηεκα καο ζπλδηνξγαλώλεη αλνηρηή ζρεηηθή εκεξίδα ζε ζπλεξγαζία κε
άιινπο θνξείο (Γ.Κ.Δ.Κ.Π. &Σ. Α. Γξάκαο, Γ/λζε Γαζώλ Γξάκαο, Δ.ΠΔ.ΠΟΛ. Γξάκαο-Καβάιαο) κε ζέκα
ηελ «Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας 21 Μαρτίοσ 2011» ηελ Δεστέρα 21 Μαρτίοσ 2011 στις 19:00 στο
αμυιθέατρο της πρώην Νομαρτίας Δράμας (Αίζνπζα Πξνέδξνπ Κσλ/λνπ Καξακαλιή).
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