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      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Δεν πρόλαβαν καλά  – καλά να κλείσουν  οι  πληγές  που άφησαν οι  καταστροφικές  πλημμύρες  που
έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής τον περασμένο Νοέμβριο και  κόστισαν τη ζωή
δεκάδων συνανθρώπων μας, νέα δεινά ήρθαν να προστεθούν στους κατοίκους των ίδιων περιοχών, και
όχι μόνο, από τις τελευταίες νεροποντές. 

Παρά  τις  υποσχέσεις  κυβερνητικών  παραγόντων  αλλά  και  της  Περιφερειακής  Διοίκησης  για  την
κατασκευή  έργων  για  την  αποφυγή  ανάλογων  δυσάρεστων  καταστάσεων,  εκ  των  πραγμάτων
αποκαλύπτεται ότι  « άνθρακες ο θησαυρός ». 

Τα  πλημμυρικά  φαινόμενα  που εκδηλώνονται  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  της  χώρας  μας,  είναι  μια
ατράνταχτη απόδειξη ότι δεν είναι αποτέλεσμα τόσο των κλιματικών μεταβολών, αλλά των αντιλαϊκών
πολιτικών που εκπονούνται στην Ε.Ε. και εφαρμόζονται και από την σημερινή κυβέρνηση.    

Στις πολιτικές αυτές δεν χωρούν έργα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Δεν περισσεύει
τίποτε από τον πακτωλό των δισεκατομμυρίων που πηγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων στα
ταμεία  των  «  υγειών  »  επιχειρηματιών,  για  να  εδραιωθεί  ένα  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  πυρασφάλειας
και δασοπροστασίας.

Η Ε.Α.Κ.Π. καταγγέλλει για άλλη μία φορά την παντελή έλλειψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας,
αλλά  και  την  έλλειψη  ενός  ενιαίου  σχεδιασμού  για  την  προστασία  των  δασικών  οικοσυστημάτων
της χώρας που εξαιτίας της καταστροφής τους, εκδηλώνονται  όλο και ποιο συχνά παρόμοια πλημμυρικά
φαινόμενα. 

Όπως όλος ο κόσμος έτσι κι  εμείς  οι πυροσβέστες καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες  των αρνητικών
συνεπειών της πολιτικής που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις που βρέθηκαν διαχρονικά στο « τιμόνι »
της χώρας μας. 

Γνωρίζουμε  από πρώτο χέρι την απαξίωση που έχουν επιδείξει για την προστασία του περιβάλλοντος
και της λαϊκής περιουσίας από τις φυσικές καταστροφές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να ανταπεξέλθουμε, παρ’ όλες τις δυσοίωνες καταστάσεις που
δημιουργούνται λόγω των ελλείψεων προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Αυτό όμως από μόνο του
δεν αρκεί. Οι προτεραιότητες της πολιτείας πρέπει να έχουν γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες και όχι αυτές
των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.      

Επισημαίνουμε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως και η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας
μας, κοστίζουν και  δεν αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που
προωθεί η Ε.Ε. μέσα από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα. Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής των
κυβερνήσεων και της Τοπικής Διοίκησης βρίσκονται μακριά από τα συμφέροντα και τις ανάγκες          του
λαού μας.

Η  Ε.Α.Κ.Π.,  θα  αγωνιστεί  μαζί  με  τον  υπόλοιπο  λαό  για  να  ληφθούν  όλα  τα  μέτρα
αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας σε όλες τις περιοχές όπου αυτά είναι απαραίτητα.

Για την Ε.Α.Κ.Π.
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