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στο Τµήµα ∆ασών 
 
Τα δάση της Κύπρου αποτελούν, και θα συνεχίζουν να αποτελούν, τη σπονδυλική στήλη 
του φυσικού µας περιβάλλοντος µε πολύπλευρη προσφορά και ωφέλειες στη ζωή µας. 
Αποτελούν πολύτιµο ανανεώσιµο φυσικό πόρο και συντελούν στη διαχρονική διατήρηση 
τόσο των οικολογικών, όσο και των ανθρώπινων ισορροπιών, ενώ, παράλληλα, 
οµορφαίνουν τη Xώρα µας και τη ζωή µας. Τα δάση, λοιπόν, συµβάλλουν, χωρίς 
αµφιβολία, στην οικονοµική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη του 
τόπου. 
 
Το Τµήµα ∆ασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών και Περιβάλλοντος, ως η αρµόδια Aρχή για 
τη διαχείριση και την προστασία των κρατικών δασών έχει καθιερώσει και διοργανώνει κάθε χρόνο 
"Εβδοµάδα Προστασίας ∆ασών". Για το 2013, η Εβδοµάδα καθορίστηκε για την περίοδο από τις 
26 Απριλίου µέχρι τις 2 Μαΐου. Στα πλαίσια της Εβδοµάδας αυτής προγραµµατίζονται, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
• Ευαισθητοποίηση του κοινού µέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ  
• Έναρξη µετάδοσης του κινδύνου έκρηξης δασικών πυρκαγιών, στις 26 Απριλίου 2013, από 

τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς  
• Aνάρτηση πανό σε ∆ήµους  
• ∆ιανοµή διαφωτιστικού υλικού σε παραδασόβιες Kοινότητες και όχι µόνο 
• Tοποθέτηση αφισών σε εκδροµικούς χώρους και άλλα περίοπτα σηµεία στο δάσος 
• Αιµοδοσία από τους δασικούς Yπαλλήλους και το προσωπικό του Τµήµατος ∆ασών, στα 

Nοσοκοµεία των Πόλεων, την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013.  
 
Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες προβάλλεται η µεγάλη κοινωνική προσφορά 
των δασών, η τεράστια σηµασία τους για τον τόπο µας και η αναγκαιότητα της προστασίας τους. 
Σκοπός της Εβδοµάδας αυτής είναι να σταλεί το µήνυµα ότι πλησιάζει το Kαλοκαίρι και ο κίνδυνος 
έκρηξης πυρκαγιών αυξάνεται, λόγω των υψηλών θερµοκρασιών και άλλων παραγόντων. 
 
Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι, η ευαισθητοποίηση του κοινού, το αίσθηµα του εθελοντισµού, 
καθώς και η δηµιουργία οµάδων εθελοντών δασοπυροσβεστών από οργανωµένες Mη 
Kυβερνητικές Oργανώσεις, αλλά και από διάφορες Kοινότητες αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς 
στον τόπο µας. Το γεγονός αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων και παράδειγµα προς µίµηση καθώς 
έτσι ενισχύεται η θωράκιση των ευαίσθητων από τις πυρκαγιές δασών µας και, κατ´ επέκταση, 
εξασφαλίζεται η ύπαρξή τους στο διηνεκές.  
 
Η τεράστια σηµασία και προσφορά των δασών µας αυξάνει, παράλληλα, και την υποχρέωσή µας 
να τα προστατεύσουµε από τη φωτιά, προς όφελος τόσο των σηµερινών, όσο και των µελλοντικών 
κατοίκων αυτού του τόπου.  

 


