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Μένουν µόνο δυο µήνες για την
συνδιάσκεψη της Κοπενχάγης όπου
αναµένεται να επιτευχθεί µια συµφωνία για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
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Η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ITUC), και τα µέλη της πιστεύουν ότι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής είναι ένα κρίσιµο
οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβληµα για όλο τον κόσµο
και ότι η µείωση των εκποµπών πρέπει
να κατανεµηθεί δίκαια ανάµεσα στις
χώρες.
Παράλληλα, η παγκόσµια κοινότητα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι
η µετάβαση προς µια κοινωνία µε
χαµηλότερη κατανάλωση άνθρακα
είναι εφικτή, και ότι η δράση για το
κλίµα µπορεί να οδηγήσει σε µια βιώσιµη ανάπτυξη µε κοινωνική πρόοδο.
Το διεθνές Συνδικαλιστικό Κίνηµα
θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές
του που στοχεύουν σε ένα φιλόδοξο
αποτέλεσµα από την Κοπενχάγη, ενώ
έχει καταθέσει τις θέσεις του προ-

κειµένου αυτές να ενταχθούν στο
υπό διαπραγµάτευση κείµενο της
σύµβασης του ΟΗΕ για την κλιµατική
αλλαγή (UNFCCC).
Παράλληλα, καλεί τις κυβερνήσεις
να εισαγάγουν ειδικές αναφορές
για την ανάγκη διαβούλευσης µε
τα συνδικάτα και τους άλλους κοινωνικούς φορείς, προάγοντας την
ανάπτυξη

νέων

ειδικοτήτων,

την

κοινωνική προστασία, την οικονοµική διαφοροποίηση, τις βιώσιµες
βιοµηχανικές πολιτικές κ.ά.
Άλλες

σηµαντικές

διεκδικήσεις

αφορούν στην ανάγκη οι ανεπτυγµένες χώρες να αναλάβουν την πρωτοπορία στη µείωση των εκποµπών,
προκειµένου η αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας

της

γης

να

µην

υπερβεί τους 2°C σε σχέση µε τα
προβιοµηχανικά επίπεδα και να βοηθήσουν οικονοµικά τις αναπτυσσόµενες χώρες προκειµένου και αυτές
να προσαρµοσθούν.
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Οι καταστροφές από δασικές πυρκαγιές το
2009 ξεπερνούν εκείνες του 2008
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Με βάση τις εκτιµήσεις Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφόρησης για
τις ∆ασικές Πυρκαγιές (EFFIS)* προκύπτει ότι το 2009 αποτεφρώθηκαν
2.000.000 στρέµµατα γης στην ΕΕ, σε σχέση µε τα 1.800.000 στρέµµατα
συνολικά που αποτεφρώθηκαν το 2008.
Το EFFIS χρησιµοποιεί δορυφορικές εικόνες για την παραγωγή
επικαιροποιηµένων χαρτών των περιοχών έκτασης άνω των 400 στρεµµάτων που έχουν αποτεφρωθεί από δασική πυρκαγιά. Η έκταση των
χαρτογραφηµένων πυρκαγιών αντιστοιχεί κατά µέσον όρο στο 75%
του συνόλου των αποτεφρωµένων εκτάσεων, το οποίο περιλαµβάνει
και πυρκαγιές έκτασης κάτω των 400
στρεµµάτων. Οι µέχρι στιγµής χαρτογραφηµένες αποτεφρωµένες εκτάσεις
κατά το 2009 στη ΕΕ ανέρχονται σε
1.500.760 στρέµµατα και αντιστοιχούν
σε εκτιµώµενη συνολική αποτεφρωµένη
έκταση περίπου 2.000.000 στρεµµάτων.
Φέτος, επλήγησαν περισσότερο η
Ισπανία και η Ιταλία λόγω των δυσµενών
καιρι-κών συνθηκών κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου, αλλά
σηµαντικές ζηµιές υπέστησαν και η Γαλλία καθώς και, σε λιγότερη έκταση,
η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Τον Μάρτιο σηµειώθηκαν αρκετές ασυνήθιστες
πυρκαγιές στην Πορτογαλία και τη βορειοδυτική Ισπανία, όπου, λόγω της
επικρατούσας ξηρασίας και των ισχυρών ανέµων, αποτεφρώθηκε κατ’
εκτίµηση έκταση περίπου 250.000 στρεµµάτων.
Με βάση την συνολική αναφερθείσα έκταση των 1.586.210 στρεµµάτων
σε σύγκριση µε ετήσιο µέσον όρο 4.838.960 στρεµµάτων, οι εκτιµήσεις της
αποτε-φρωµένης έκτασης και των ζηµιών για το 2008 στην Νότια Ευρώπη
ήσαν οι χαµηλότερες καταγεγραµµένες από το 1980. Οι περσινές ευνοϊκές
µετεωρολογικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσµα χαµηλά επίπεδα κινδύνου
πυρκαγιάς στη Μεσόγειο, µε λίγες εξαιρέσεις που καταγράφηκαν στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου οι συνθήκες ξηρασίας και λίγα επεισόδια
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς προκάλεσαν πυρκαγιά έκτασης 13.620
στρεµµάτων στις 18 Ιουνίου στην Κύπρο, την αποτέφρωση 150.000
στρεµµάτων στην Ελλάδα (κυρίως στη Ρόδο), το δεύτερο δεκαπενθήµερο
του Ιουλίου, και σχεδόν 200.000 στρεµµάτων στην Τουρκία, την πρώτη
εβδοµάδα του Αυγούστου.
Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών
ήσαν κάτω του µέσου όρου της τελευταίας δεκαπενταετίας, µε 220.000
στρέµµατα σε σύγκριση µε µέσον όρο 300.000 στρέµµατα. Μόνο στις
Σκανδιναβικές χώρες σηµειώθηκαν ακραία επεισόδια λόγω ασυνήθιστης
ξηρασίας και υψηλών θερµοκρασιών κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο
του Ιουλίου (πυρκαγιά διάρκειας 13 ηµερών στη Σουηδία αποτέφρωσε
1.700 στρέµµατα δάσους, και µια πρωτοφανής πυρκαγιά στη Νορβηγία
κατέστρεψε περισσότερα από 27.000 στρέµµατα – ήταν η µεγαλύτερη
πυρκαγιά στην χώρα αυτή κατά την τελευταία 50-ετία).
Η έκθεση «∆ασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη 2008» (http://effis.jrc.
ec.europa.eu/reports/fire-reports) είναι η 9η της σειράς εκθέσεων και
συντάσσεται µε τη βοήθεια των υπηρεσιών αντιµετώπισης δασικών
πυρκαγιών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών µελών
και των ευρωπαϊκών χωρών που συµµετέχουν στο EFFIS.
____________________________

* Το EFFIS δηµιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) και τη Γενική
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει ηµερήσια
δελτία προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών και τις επακόλουθες εκτιµήσεις ζηµιών για
να υποστηρίξει τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν δασικές πυρκαγιές
στα κράτη µέλη της ΕΕ, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους φορείς
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό.

Στόχοι ΚYOTO για το
Κλίµα
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος εκτιµά ότι οι εκποµπές από τα 15
παλαιότερα κράτη µέλη της ΕΕ µειώθηκαν
κατά 1,3% το 2008 σε σύγκριση µε τα
επίπεδα του 2007, φθάνοντας έτσι σε
ποσοστό 6,2% κατώτερο από τα επίπεδά
τους κατά το έτος αναφοράς (το 1990 στις
περισσότερες περιπτώσεις).
Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ακόµη σηµαντικό βήµα της ΕΕ των 15 στην πορεία επίτευξης του στόχου της βάσει
του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή τη
µείωση των εκποµπών στο διάστηµα 20082012 κατά 8% κάτω από το επίπεδο του
έτους αναφοράς. Εκτιµάται ότι το 2008
οι εκποµπές της EΕ-27 µειώθηκαν κατά
1,5%, οπότε είναι 13,6% χαµηλότερες από
το επίπεδό τους κατά το έτος αναφοράς.
Ο αρµόδιος για το περιβάλλον ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος ∆ήµας σχολίασε ως εξής: «Τα διαθέσιµα προσωρινά
αριθµητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν άλλη
µια φορά ότι η ΕΕ βρίσκεται στη σωστή
πορεία επίτευξης του στόχου της του
Κιότο, µολονότι πρέπει να παραδεχθούµε
ότι η µείωση των εκποµπών οφείλεται εν
µέρει στην οικονοµική ύφεση. Η ΕΕ έχει ήδη δείξει ότι µπορεί να σπάσει µε επιτυχία
τον δεσµό µεταξύ των εκποµπών της καιτης
οικονοµικής µεγέθυνσης. Η ταχεία υλοποίηση της ευρωπαϊκής δέσµης µέτρων
για την ενέργεια και το κλίµα αναµένεται να
δώσει νέα ώθηση στην πορεία αυτή. Έτσι
θα σταλεί επίκαιρο µήνυµα στις υπόλοιπες
χώρες του κόσµου εν όψει της ∆ιάσκεψης
της Κοπεγχάγης µε αντικείµενο το κλίµα,
τον ∆εκέµβριο».
Τα προσωρινά αριθµητικά στοιχεία
του 2008 βασίζονται σε σειρά πηγών
έκδοσης οικονοµικών δεδοµένων που
δηµοσιεύονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των εξακριβωµένων εκποµπών από επιχειρήσεις
οι οποίες συµµετέχουν στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών της ΕΕ
(ΣΕ∆Ε ΕΕ), εκποµπές, οι οποίες σηµείωσαν
πτώση κατά 3% το 2008 .

H ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
για τις πυρκαγιές της Αττικής
Οι τελευταίες καταστροφές στα δάση κατέδειξαν για µία ακόµη
φορά την αδυναµία του Κράτους να προστατεύσει το δασικό πλούτο
της χώρας. Το σύστηµα αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας
της Χώρας κατέρρευσε. Επλήγησαν ιδιαίτερα νευραλγικές περιοχές
όπως η Αττική, όπου η αξία της γης που χρησιµοποιείται για οικοδόµηση έχει αυξηθεί υπέρµετρα, δοθέντος ότι η Πολιτεία ευνοεί
τις συνεχείς επεκτάσεις του αστικού ιστού σε βάρος του φυσικού
περιβάλλοντος και αδυνατεί να αντιµετωπίσει την αυθαίρετη δόµηση
στα δάση. Πολλές µάλιστα φορές η ίδια η Πολιτεία ανέχεται και
εγκρίνει τη δόµηση αυτή.
Στην πρόσφατη βιβλική καταστροφή στην Αττική, κάηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα µε εκατοµµύρια δέντρα. Μεγάλες εκτάσεις «καµένου» βρίσκονται πια εκεί που πριν λίγες µέρες ήταν
δάσος. Κάηκαν τα δάση που συγκρατούν τα εδάφη και το νερό της
βροχής, απορροφούν τους ρύπους, φιλοξενούν τα οικοσυστήµατα και
αποτελούν παράγοντες ισορροπίας για τη φύση.
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων
της Αττικής είναι σοβαρότατες, καθώς, ως συνέπεια της καταστροφής
των δασών, θα επηρεασθεί αρνητικά το µικροκλίµα της περιοχής µε
άνοδο της θερµοκρασίας, θα επιδεινωθεί η ποιότητα της ατµόσφαιρας
µε αύξηση των ρύπων, θα υπάρξουν επιπτώσεις στους υδατικούς
πόρους και πληµµυρικά φαινόµενα, ενώ το έδαφος απειλείται µε διάβρωση και ερηµοποίηση. Το µέλλον διαγράφεται δυσοίωνο καθώς η
κλιµατική αλλαγή αναµένεται να επιτείνει ακόµη περισσότερο αυτά τα
φαινόµενα.
Για την καταστροφή αυτή υπάρχουν βέβαια ευθύνες και υπεύθυνοι.
Οι δώδεκα κοινωνικοπολιτικοί και επιστηµονικοί Φορείς που µετέχουµε στη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», εκφράζοντας την
κοινωνία, διατυπώνουµε τις θέσεις µας για το µέλλον του Λεκανοπεδίου και ολόκληρης της Αττικής. Σκοπός µας είναι να συµβάλουµε
στη γρηγορότερη και κατά το δυνατόν ευρύτερη αποκατάσταση
της Αττικής γης και στην κατά το δυνατόν αρτιότερη οργάνωση της
Πολιτείας για την αντιµετώπιση µελλοντικών πυρκαγιών.
Επισηµαίνουµε κατ’ αρχήν ότι η αποκατάσταση των δασών αλλά
και η οργάνωση της Πολιτείας απαιτούν µακροχρόνιο προγραµµατισµό και µακροπρόθεσµες επενδύσεις, γεγονός που επιβάλλει την
υιοθέτηση εθνικής αειφόρου δασικής πολιτικής και τη λήψη των
παρακάτω µέτρων:
1. Άµεση κήρυξη ως αναδασωτέων όλων των περιοχών που κάηκαν. Όπου υπήρχαν τµήµατα γεωργικών εκτάσεων θα πρέπει να
γίνει σαφής προσδιορισµός τους για να σταµατήσει η µέθοδος των
παράνοµων εκχερσώσεων, καταπατήσεων και κατασκευής αυθαίρετων
κτισµάτων.
Άµεση αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών µέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών.
Ούτε ένα τετραγωνικό µέτρο καµένης ή καταπατηµένης δασικής
έκτασης να µη γίνει τσιµέντο.
2. Άµεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στις καµένες
περιοχές, για να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι δυσµενείς συ-νέπειες
των δασικών καταστροφών.
3. Αναδάσωση των καµένων εκτάσεων.
Ενίσχυση και ανάπτυξη των δασικών φυτωρίων. Επισηµαίνεται ότι τα
τελευταία χρόνια µειώνονται σταθερά οι εκτάσεις που αναδασώνονται,
ενώ απαξιώνονται τα δασικά φυτώρια. Μειώνεται η παραγωγή τους
την ώρα που αυξάνονται σε µεγάλο βαθµό οι καµένες εκτάσεις.
4. Αναθεώρηση και ανασύνταξη του νέου υπό διαβούλευση,
Ρυθµιστικού Σχεδίου µε κεντρικό άξονα την ανασυγκρότηση και προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα του φυσικού
περιβάλλοντος.
5. Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης και σταµάτηµα όλων

των επεκτάσεων των ρυµοτοµικών σχεδίων στην Αττική.
6. ∆ηµιουργία νέου, ενιαίου και αυστηρότερου θεσµικού πλαισίου προστασίας των ορεινών όγκων και των περιαστικών δασών
της Αττικής. Κήρυξή τους ως προστατευόµενων περιοχών σύµφωνα
µε τα άρθρα 18, 19 και 21 του νόµου 1650 /1986 για την προστασία
του περιβάλλοντος.
7. Σύνταξη ∆ασολογίου µε κύρωση των δασικών χαρτών που
έχουν ήδη συνταχθεί και δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου, όπως
επιβάλλει το Σύνταγµα.
Υπενθυµίζεται ότι η σύνταξη Κτηµατολογίου είχε προβλεφθεί από τη
σύσταση του Ελληνικού Κράτους (∆ιάταγµα του 1836).
8. ∆ηµιουργία και ενεργοποίηση ενιαίου φορέα για την κατεδάφιση
των αυθαιρέτων.
9. Άµεση και χωρίς διοικητικές διαδικασίες κατεδάφιση κάθε νέου
αυθαιρέτου στα δάση και στις καµένες εκτάσεις. Εκτέλεση όλων των
µέχρι σήµερα υφιστάµενων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων
κατασκευών.
10. ∆ηµιουργία Ενιαίου Φορέα ∆ασοπροστασίας µε διευρυµένες
και νοµοθετικά κατοχυρωµένες αρµοδιότητες, εξουσίες και ευθύνες.
Σε αυτόν θα συµµετέχουν, µε θεσµοθετηµένο ρόλο, η ∆ασική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Πολιτική
Προστασία και οι Εθελοντές.
11. Εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης και αντιµετώπισης των
δασικών πυρκαγιών από τον Ενιαίο Φορέα ∆ασοπροστασίας που θα
πρέπει να στελεχωθεί µε επιστηµονικό και ειδικό προσωπικό φύλαξης
των δασών και να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες για την
πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.
12. Υποβολή ετήσιας έκθεσης και απολογισµός πεπραγµένων
σχετικά µε την προστασία και την αποκατάσταση των δασών και
του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, στη Βουλή από τα αρµόδια
Υπουργεία.
13. Επιδίωξη της κοινωνικής συµµετοχής και ενίσχυση του εθελοντισµού για την πρόληψη, προκαταστολή και καταστολή των δασικών
πυρκαγιών καθώς και την αναδάσωση των καµένων εκτάσεων.
Οργάνωση των εθελοντών, εκπαίδευση και εξοπλισµός τους.
14. Αξιοποίηση του στρατού για τη φύλαξη των δασών και την
πρόληψη των πυρκαγιών.
15. Οι τελευταίες καταστροφές καθιστούν ακόµη πιο επιτακτική
την άµεση αποδοχή των αποφάσεων της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 12
ΦΟΡΕΩΝ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», που αποτελούν και θέµατα λαϊκών κινητοποιήσεων, όπως η θεσµοθέτηση και υλοποίηση των πάρκων στο
Γουδή, στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, στα Στρατόπεδα στο
Χαϊδάρι και στους Αγ. Αναργύρους, στα Τουρκοβούνια κ.λ.π..
16. Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΟΡΕΩΝ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ζητεί
από όλες τις πολιτικές δυνάµεις να στηρίξουν και να επιβάλλουν την
εφαρµογή ενός σύγχρονου µακρόπνοου προγράµµατος οργάνωσης
και συντονισµού του αντιπυρικού αγώνα µε µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Να εφαρµόσουν µια εθνική αειφορική δασική πολιτική και
να µην περιοριστούν στην έκδοση «πορισµάτων», όπως έγινε µε το
πόρισµα της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής του 1993.
Υπό το φως της ραγδαίας περιβαλλοντικής υποβάθµισης της
Αττικής, µε αποκορύφωµα τις µεγάλες πυρκαγιές της Πάρνηθας
(Ιούνιος 2007) και την πρόσφατη των δασών της Β.Α. Αττικής,
είναι πλέον απολύτως αναγκαία η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης και αποκατάστασης της
Αττικής µε ριζικό επαναπροσδιορισµό προτεραιοτήτων και κεντρικό
άξονα την αυστηρή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την
-χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις- διακοπή της επέκτασης του
αστικού ιστού.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο
16 µέτρα για τη αποκατάσταση της
Αττικής Γης µετά τις πυρκαγιές προωθεί
η «Συνεργασία των 12 Φορέων*
για το Περιβάλλον».
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Ολοκληρωµένο σχέδιο περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης της Αττικής ζητά η «Συνεργασία των 12
Φορέων για το Περιβάλλον», που έχει συσταθεί µε
πρωτοβουλία της Υπερνοµάρχη Αθηνών - Πειραιώς
κ. Ντίνας Μπέη, µετά από έκτακτη συνεδρίαση του
Συντονιστικού Συµβουλίου της, µε αφορµή τις
τελευταίες πυρκαγιές και τη βιβλική καταστροφή
των δασών.
Η Συνεργασία προτείνει 16 συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, την
ευρύτερη αποκατάσταση της Αττικής γης και
την αρτιότερη οργάνωση της πολιτείας για την
αντιµετώπιση µελλοντικών πυρκαγιών.
Μεταξύ άλλων προτείνεται:
- Άµεση κήρυξη όλων των καµένων περιοχών ως
αναδασωτέων.
- Αναθεώρηση του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου.
- Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµηση και
σταµάτηµα όλων των επεκτάσεων.
- Σύνταξη δασολογίου και δηµιουργία Εθνικού
Κτηµατολογίου.
- ∆ηµιουργία ενιαίου φορέα για την κατεδάφιση
των αυθαιρέτων.
- Oργάνωση εθελοντών και αξιοποίηση του
στρατού για τη φύλαξη των δασών.
Για την υιοθέτηση των προτάσεων της, η
«Συνεργασία των 12 Φορέων για το Περιβάλλον»
θα ζητήσει συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των Πολιτικών κοµµάτων. Για την έκβαση
των συναντήσεων αυτών, η «Συνεργασία» θα ενηµερώσει τους πολίτες.
* ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΑ∆Ε∆Υ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ!!!
Το ΕΚΑ για τις πυρκαγιές της Αττικής
Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ!!! Τρία 24ώρα ζούµε
έναν εφιάλτη. Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου βιώνουµε καταστάσεις ασφυξίας. Πολλοί συµπολίτες
µας βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται και η
φωτιά συνεχίζει να κατάτρωει το τελευταίο ελάχιστο
πράσινο.
Η πολιτεία δεν µπορεί δυστυχώς να διασφαλίσει
τον ανεκτίµητο οικολογικό πλούτο. Πρόκειται για
τεράστια οικολογική καταστροφή, τις επιπτώσεις της
οποίας θα βιώνουν οι σηµερινές και επόµενες γενιές.
Ζητήµατα όπως το δασολόγιο, το οικιστικό σχέδιο, η
ανάπτυξη µέσων και µέτρων πρόληψης των πυρκαγιών
και επιτέλους, η θωράκιση αυτής της χώρας για να
είναι σε θέση να προστατεύσει το δασικό της πλούτο
και τους πολίτες της αναδεικνύονται οδυνηρά για µια
ακόµα φορά.
Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα και το ζητάµε επιτακτικά είναι να προστατευθούν οι καµένες εκτάσεις
από τα «κοράκια» των δασών που καραδοκούν για
να οικοπεδοποιήσουν τα καµένα. ∆εν µπορούµε να
δεχθούµε στις καµένες εκτάσεις αντί για πράσινο να
φυτρώνει τσιµέντο!!!!
Σηµαντικό ζήτηµα είναι οι πληµµύρες που θα
ακολουθήσουν. Πρέπει από τώρα να ληφθεί µέριµνα
για υλοποίηση αντιπληµµυρικών έργων στις πληγείσες
περιοχές για να µην θρηνήσουµε θύµατα στην πρώτη
καταιγίδα και να µην έχουµε νέες καταστροφές
Το ΕΚΑ ζητά την κατάργηση όλων των δασοκτόνων
Νόµων, την αναδάσωση όλων των καµένων εκτάσεων,
την ενίσχυση των πληγέντων συµπολιτών µας και
την υλοποίηση άµεσων µέτρων για την ενίσχυση
πρόληψης προστασίας και δασοπυρόσβεσης.
Καλεί τα Μέλη του σε επαγρύπνηση σε σχέση µε
την προστασία των δασών της Αττικής, όσων απέµειναν και είναι η τελευταία ανάσα για όλους µας.
Στην ατζέντα δράσης των Συνδικάτων της Αθήνας και
του Λεκανοπεδίου προστίθεται ως προτεραιότητα η
ανάγκη αποτελεσµατικής κινηµατικής δράσης για την
προστασία του περιβάλλοντος.

Iδιοκτήτης: EKA • Eκδότης: Στάβυ Σαλουφάκου, Πρόεδρος EKΑ • Tην “ΔPAΣH” επιµελείται η υπεύθυνη του Tµήµατος
Περιβάλλοντος και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Xριστίνα Θεοχάρη. • Tιµή Tεύχους 0.5 ευρώ.
Διάθεση: EKA, Γ’ Σεπτεµβρίου 48B, 104 33 AΘHNA, Τηλ. 210 88 36 917, 210 88 41 818, FAX: 210 88 39 271
e-mail: eka@otenet.gr - http://www.eka.org.gr
Eπιτρέπεται η χωρίς άδεια αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή µέρους του φυλλαδίου,
µε µόνη υποχρέωση την αναφορά της πηγής.

Eκτύπωση - Hλεκτρονική Διαµόρφωση: I. Bλασσόπουλος & Yιος O.E., Mενάνδρου 77, Tηλ./Fax: 210 52 32 106 - 210 52 28 844 ü E-mail: vlass1@otenet.gr

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

