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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

21η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας 
 
Το 1971, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 21η Μαρτίου κάθε έτους ως Παγκόσμια Ημέρα 
Δασοπονίας (World Forestry Day), για να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο δάσος, να του 
κεντρίσει το ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα για τις λειτουργίες του, αλλά και για την 
ανάγκη προστασίας του, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη επιβίωση. Το 2012, 
η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας τέθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής Ημέρα Δασών (International Day of Forests), με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για την αξία των δασών και των δέντρων. 
Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Δασών για το 2019 είναι (Forests and Education) Δάση και 
Εκπαίδευση, με στόχο να μάθουμε ν’ αγαπάμε τα δάση. 
Η δασοκομία, περισσότερο από άλλους κλάδους της γεωργίας, είναι μια δραστηριότητα 
που πρέπει να παρουσιαστεί στο κοινό, με τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή από τους 
χρήστες των δασών, κάτι που δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται αρχικά. Αυτό οφείλεται εν 
μέρει στο μεγάλο χρονικό διάστημα που ο άνθρωπος συνδέεται με τη διαχείριση των δασών 
και με τον πιο γρήγορο ρυθμό που ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποδεχθεί ως κανονικό σε 
πολλές άλλες δραστηριότητες, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει για τα δάση. 
Κάθε δασολόγος που εκτιμά και κατανοεί την αξία του δάσους, ως πηγής πρώτης ύλης, ως 
φορέα τοπικής απασχόλησης και εθνικού εισοδήματος, ως το μεγάλο σφουγγάρι που 
συλλέγει και απελευθερώνει νερό, ως οικότοπο για τη χλωρίδα και την πανίδα που 
διαφορετικά θα εξαφανιστεί και ως περιβάλλον και ατμόσφαιρα στο οποίο ο άνθρωπος 
αισθάνεται, ή θάπρεπε να αισθάνεται σαν στο σπίτι του, μπορεί και πρέπει να μιλήσει με 
σαφήνεια γι’ αυτό που γνωρίζει καλύτερα, με στόχο οι άνθρωποι που θα τον ακούσουν, να 
καταλάβουν και ν’ αγαπήσουν το δάσος. 
Το δάσος δεν έχει ανάγκη από επετειακές εκδηλώσεις, αλλά από την καθημερινή 
φροντίδα όλων. 
Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι το δάσος, είναι μια ανεξάντλητη πηγή ζωής, μια όαση 
υγείας και ομορφιάς, αλλά κι ένα αληθινό καταφύγιο ηρεμίας και ψυχαγωγίας. Η ημέρα αυτή, 
ας αποτελέσει αφετηρία, για να δραστηριοποιηθούμε και να αγωνιστούμε προς κάθε 
κατεύθυνση για την προστασία και την ανάπτυξη του δάσους, γιατί: 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
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Site:  http://www.oikorodopi.gr 
E-mail: oikorodopi@oikorodopi.gr 
Facebook: oikorodopi 
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