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Σε µια εποχή που αντιµετωπίζουµε τον COVID-19, είναι δύσκολο να σκεφτούµε τίποτα 
άλλο από τον ιό. Τα πράγµατα που θεωρήσαµε ως δεδοµένα δεν είναι πλέον διαθέσιµα 
και αρχίζουµε πλέον να συνειδητοποιούµε την πραγµατική αξία αυτών τώρα που 
έχουν χαθεί. 

Κάθε χρόνο στις 21 του Μάρτη, γιορτάζουµε την Παγκόσµια Ηµέρα Δασών. Η µέρα 
αυτή καθιερώθηκε στις 28 Νοεµβρίου 2012 από τον οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας 
(F.A.O.) των Ηνωµένων Εθνών και έχει ως σκοπό των ευαισθητοποίηση και των 
αφύπνιση όλων µας για την αξία του δάσους και των δασικών οικοσυστηµάτων καθώς 
και το ζωτικό τους ρόλο στην εξάλειψη της φτώχειας, την περιβαλλοντική αειφορία 
αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια. Η µέρα αυτή είναι µία υπενθύµιση της ευθύνης 
που έχουµε όλοι απέναντι στο δάσος και το περιβάλλον γενικότερα.   

Δεν χρειάζεται όµως να περιµένουµε τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Δασών για 
να γεµίσουµε το µυαλό µας µε χιλιάδες πληροφορίες για τα δάση σε µία µόνη ηµέρα, 
γνώσεις που πιθανόν αµέσως θα χαθούν µέσα στη θάλασσα της υπερπληροφόρησης. 
Οφείλουµε να είµαστε συνέχεια σε επιφυλακή, εγρήγορση και ενηµερωµένοι ώστε να 
προστατεύουµε το πολύτιµο αυτό αγαθό. 

Με όλα όσα ζούµε σήµερα σε παγκόσµια επίπεδο (πυρκαγιές, πληµµύρες, τυφώνες, 
επιδηµίες), είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει κατανοητή η ανάγκη της προστασίας 
και διατήρησης του περιβάλλοντος, εν προκειµένω των δασών, αν θέλουµε να έχουµε 
ζωή, υγεία, ευηµερία και ανάπτυξη. 



Το τι προσφέρει το δάσος είναι ένα ερώτηµα για το οποίο υπάρχουν πολλές και 
διαφορετικές απαντήσεις. Το δάσος ανάλογα µε το που ζει κανείς έχει διαφορετικό 
ρόλο και είναι σαφές ότι επηρεάζει την καθηµερινότητα του κάθε ατόµου. 

 Όταν πίνουµε ένα ποτήρι νερό, γράφουµε σε ένα σηµειωµατάριο, παίρνουµε φάρµακο 
για πυρετό ή χτίζουµε ένα σπίτι, δεν κάνουµε πάντα τη σύνδεση µε τα δάση. Και όµως, 
αυτές και πολλές άλλες πτυχές της ζωής µας συνδέονται µε τα δάση µε τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο. 

 Τα δάση, η αειφόρος διαχείριση και η χρήση των πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των 
εύθραυστων οικοσυστηµάτων, είναι καθοριστικής σηµασίας για την καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής και για τη συµβολή τους στην ευηµερία των σηµερινών και των 
µελλοντικών γενεών.  

Τα δάση διαδραµατίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην άµβλυνση της φτώχειας και 
στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG). 

Για να εξασφαλίσουµε διαχρονικά µια καλύτερη διαβίωση, πρέπει να φροντίσουµε τα 
δάση µας και την άγρια φύση που επιβιώνει σε αυτά. 

Για όλους ανεξαιρέτως, το δάσος  αποτελεί πηγή ζωής και υγείας. 

Η αειφορική διαχείριση των δασών και η δασοπροστασία θα πρέπει να είναι 
πρωταρχικό µέληµα της πολιτείας. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη  οι πολίτες να 
γνωρίσουν, να έρθουν ποιο κοντά στo δάσος και τη φύση και να βοηθήσουν την 
πολιτεία στην προστασία τους. 

Η πανδηµία του COVID-19 µας έχει διδάξει τη σηµασία της φύσης. Τα δάση 
λειτουργούν ως µία από τις σηµαντικότερες αλυσίδες του οικοσυστήµατος. 

Καθίσταται καθήκον µας να γιορτάζουµε την ηµέρα µε την υπόσχεση να φροντίζουµε 
αυτή την άφθονη πηγή πόρων.  

Τα Δάση και τα Δέντρα είναι πολύ  πολύτιµα για να τα αφήσουµε να χαθούν. 

 


