
H Εβδομάδα του Δέντρου 
 
Η ιδέα της γιορτής του δέντρου ξεκίνησε γύρω στο 1880 από τη Νεμπράσκα των Η.Π.Α.  Στην Κύπρο η 
ιδέα αυτή υιοθετήθηκε το 1920, με πρωτεργάτη το Τμήμα Δασών. Στη συνέχεια, η ιδέα έγινε θεσμός 
που υιοθετήθηκε από διάφορα οργανωμένα σύνολα τα οποία, μέσα από τις εκδηλώσεις που 
οργανώνουν, αναδεικνύουν την αξία και συμβολή του δέντρου στη ζωή του ανθρώπου. Η 20η  
Ιανουαρίου ορίσθηκε ως η μέρα έναρξης της Εβδομάδας του Δέντρου, που για το 2019  ορίστηκε η 
περίοδος  20 μέχρι 26 Ιανουαρίου. 
 
Το δέντρο είναι στενά συνδεδεμένο με την ίδια μας τη ζωή και ομορφαίνει τους χώρους μέσα στους 
οποίους καθημερινά ζούμε. Οι σχέσεις και οι δεσμοί του ανθρώπου με το δέντρο είναι τόσο παλιοί όσο 
και η ιστορία του. O άνθρωπος γεννήθηκε μέσα στα δέντρα, βρήκε τροφή και προστασία μέσα στα 
δάση και για χιλιάδες χρόνια  προμηθεύεται από αυτά τις πρώτες ύλες για τις διάφορες εργασίες και 
δραστηριότητες του. 
 
Το δέντρο σήμερα αποτελεί σύμβολο ομορφιάς και δείκτη υγείας του ανθρώπου και αντίποδα στον 
κίνδυνο καταστροφής του περιβάλλοντος. Ειδικά στον τόπο μας με τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες, 
τα δέντρα και τα δάση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και αναντικατάστατη αξία.   
 
Τα δάση προσφέρουν ζωή και ζωντάνια, ενώ   προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες και ωφέλειες στον 
άνθρωπο. Συμβάλλουν στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας και στον εμπλουτισμό της με οξυγόνο, 
απαμβλύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αποτρέπουν διαβρωτικά φαινόμενα και συνθήκες 
ερημοποίησης, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα, παρέχουν προστασία στη χλωρίδα και την πανίδα, 
εμπλουτίζουν τα υπόγεια ύδατα και καθαρίζουν το νερό, χρησιμοποιούνται για αναψυχή του επισκέπτη 
και δημιουργούν συνθήκες ψυχικής ισορροπίας στον άνθρωπο, καθώς και τόσα άλλα που η 
απαρίθμηση τους αποτελεί αντικείμενο ενός μακροσκελούς καταλόγου. Απλά φανταστείτε πως θα ήταν 
η πατρίδα μας χωρίς δέντρα, δάση και θάμνους! 
 
Η Κύπρος έχει σοβαρούς λόγους να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στις κλιματικές αλλαγές. Οι 
προβλέψεις την κατατάσσουν στη ζώνη των περιοχών που είναι πιθανό να ερημοποιηθούν μέσα στα 
επόμενα 100 χρόνια ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αν δεν ανατραπεί αυτή η αρνητική πορεία 
στην αλλαγή του κλίματος. Γι αυτό τα δάση, που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φυσικού μας 
περιβάλλοντος θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής. Οι προσπάθειες του 
κράτους για επέκταση των δασών και ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας τόσο των δασών όσο και 
της υπαίθρου, συνεχίζονται και αποτελούν μόνιμο και σταθερό μέλημα των αρμοδίων Υπηρεσιών. 
 
Το μήνυμα της εβδομάδας του δέντρου είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Το περιβάλλον και τα 
δάση μας αποτελούν ανεκτίμητη κληρονομιά και πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία του νησιού μας. Η φύτευση δέντρων αποτελεί το καλύτερο και αγνότερο σφιχταγκάλιασμα με 
τη γη μας και επιβεβαιώνει τη θέληση μας να ζήσουμε στη γη των προγόνων μας. 
 
Τα δάση ανήκουν σε όλους μας, ανήκουν στα παιδιά μας, ανήκουν στις μελλοντικές γενιές προς τις 
οποίες έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τα παραδώσουμε ανέπαφα. Η προστασία και επέκταση 
τους είναι ιερό καθήκον και ανήκει σε όλους μας. 
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