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Έντιμε κ. Υπουργέ, 

Αγαπητοί φίλοι των δασών, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζουμε, αυτήν την ιδιαίτερη για 

εμάς μέρα, τη Διεθνή Μέρα Δασών στο Δασικό Φυτώριο Αθαλάσσας τη 

κινητήριο δύναμη για την υλοποίηση της πολιτικής του Τμήματος, το 

οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε σε λίγο. Το φετινό της θέμα 

είναι «Δάσος και Εκπαίδευση» και το σύνθημα της «Μάθε να αγαπάς το 

Δάσος». Πρέπει λοιπόν να μάθουμε για τα δάση, πρέπει να αναδείξουμε 

τη σημασία που έχουν στη ζωή μας αλλά και στη διατήρηση της ίδιας της 

ζωής στον πλανήτη μας, γιατί μόνο όταν κατανοήσουμε τη σημασία τους 

και αναγνωρίσουμε την αξία τους θα τα προστατεύσουμε. Θα περιοριστώ 

και θα μοιραστώ τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μου πάντοτε σε 

σχέση με το φετινό θέμα της Μέρας μόνο σε ένα σημείο. 

 

Γιατί άραγε μετά από όλη αυτήν την υπερπροσπάθεια στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση και ενώ όλοι δείχνουν να 

αντιλαμβάνονται την αξία των δένδρων, των δασών και της φύσης 

γενικότερα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Υπερθέρμανση, 

καταστροφή δασών και απώλεια της βιοποικιλότητας, για να μείνουμε 

στα τρία μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αν περιορισθούμε 

μόνο στα δάση έχουμε καταστροφή 13 000 000 εκταρίων δασών το 

χρόνο και τη μείωση της έκτασης τους από το 1/2 στο 1/3 της επιφάνειας 

της γης, και ας γιορτάζουμε από το 1971 τη Παγκόσμια Μέρα 

Δασοπονίας και από το 2012 τη Διεθνή Μέρα Δασών. Με τις κύριες αιτίες 

να παραμένουν οι ίδιες, αλλαγή της χρήσης της γης, αλόγιστη 

εκμετάλλευση, πυρκαγιές και ατμοσφαιρική ρύπανση.  



Την ίδια ώρα που έχουμε αυτά τα αποτελέσματα ακούμε διαρκώς για 

μέτρα και πολιτικές, ακούμε για αειφορία, για βιο-οικονομία, για πράσινη 

ανάπτυξη, για γαλάζια ανάπτυξη.  Σε ότι αφορά τα δάση ακούμε για 

αειφορία από τη σύσταση της σύγχρονης επιστήμης της δασολογίας και 

όμως όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η έκταση των δασών που 

χάνεται κάθε χρόνο, είναι 10 φορές την έκταση της Ελλάδας. 

 

Τα γεγονότα και οι αριθμοί δείχνουν πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο. 

Είναι η ίδια η συμπεριφορά του ανθρώπου ο οποίος συμπεριφέρεται στη 

φύση ως κατακτητής που βασιλεύει πάνω σε ένα ξένο λαό. Δεν έχει 

κατανοήσει ότι της ανήκει και ότι αποτελεί στοιχείο του οικοσυστήματος. 

Δεν είναι μόνο η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι και το παραγωγικό 

σύστημα το οποίο δε στοχεύει σε κάτι περισσότερο, παρά μόνο στο πιο 

βραχυπρόθεσμο και χειροπιαστό αποτέλεσμα.  

 

Η προστασία των δασών και γενικά του περιβάλλοντος όπως έχει 

διαφανεί είναι ένα πολύπλοκο και επίπονο εγχείρημα το οποίο απαιτεί 

συνεχή και συλλογική προσπάθεια. Το Τμήμα Δασών πάντοτε θα 

δηλώνει παρών και πάντοτε θα στηρίζει ενέργειες και πρωτοβουλίες για 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση. Προσδοκούμε στην 

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης ή καλύτερα συνείδησης ευθύνης. 

Προσδοκούμε σε ευαισθητοποιημένους πολίτες οι οποίοι μπορούν να 

βοηθήσουν παντοιοτρόπως. 

 

Χρειάζεται λοιπόν να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τα δάση για 

να συνεχίσει η ζωή στον πλανήτη μας. Χρειάζεται μεγαλύτερη  

προσπάθεια τόσο στο διεθνές όσο και στο εθνικό επίπεδο. Σας 

διαβεβαιώ ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

πετύχουμε στο δύσκολο έργο για διατήρηση των κυπριακών δασών.   

 

Σας ευχαριστώ.      


