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Πως πρέπει κατά τη γνώµη σας να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα –τα ήδη
υπάρχοντα αλλά και τα µελλοντικά– που ανακύπτουν από τις πρόσφατες
καταστροφές, τόσο από την πολιτεία όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση;
Η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
για τη συµπαράσταση και την υποστήριξη των κατοίκων των πληγεισών από τις
πυρκαγιές περιοχών και ταυτόχρονα να λάβουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε να
προληφθούν περαιτέρω αναµενόµενες καταστροφές από τις επικείµενες βροχές.
Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:


να σταµατήσει άµεσα κάθε προσπάθεια τροποποίησης του άρθρου 24 του
Συντάγµατος, προκειµένου να προστατευτούν πλήρως οι δασικές εκτάσεις



να κηρύξει όλες τις πληγείσες περιοχές αναδασωτέες και να ξεκινήσει άµεσα τα
απαραίτητα έργα



να µην επιτρέψει καµιά αλλαγή, όσον αφορά τη χρήση γης



να λάβει τα αναγκαία νοµοθετικά µέτρα για την πρόληψη των καταστροφών
από πυρκαγιές και άλλα φυσικά αίτια και την υπεράσπιση του περιβάλλοντος
από κάθε είδους καταπατητές, εκµεταλλευτές της γης και εµπρηστές



να αποκαταστήσει όλες τις ζηµιές σε σπίτια, στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και
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να δηµιουργήσει ενιαίο φορέα δασοπροστασίας, στελεχωµένο µε µη κοµµατικά
κριτήρια, ενεργοποιώντας τους τοπικούς φορείς για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος



να ενισχύσει τα υπάρχοντα αντιπληµµυρικά έργα και να δηµιουργήσει νέα
έργα για την προστασία όλων των πυρόπληκτων περιοχών από τις πληµµύρες
που αναµένεται να προκληθούν µετά την καταστροφή των δασών.

Η τοπική αυτοδιοίκηση από την άλλη πλευρά οφείλει να συνδράµει µε κάθε διαθέσιµο
µέσο και όσο το δυνατόν περισσότερο στο έργο της κεντρικής διοίκησης και να σταθεί
αρωγός στην προσπάθεια των πυροπαθών κατοίκων να ορθοποδήσουν και πάλι, µετά
από τη δύσκολη αυτή δοκιµασία που περνούν.
Η διοίκηση του ∆ήµου Ιλίου, σε ένδειξη συµπαράστασης και για την υποστήριξη των
κατοίκων των πληγεισών από τις πυρκαγιές περιοχών, αποφάσισε:


να µαταιώσει όλες τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις, τόσο του Πολιτιστικού
Κέντρου του ∆ήµου -εκδηλώσεις Πολιτιστικού Σεπτέµβρη 2007- όσο και όλων
των υπολοίπων νοµικών του προσώπων



να ανοίξει λογαριασµό σε τράπεζα για την ενίσχυση των πυρόπληκτων
περιοχών



να υποστηρίξει µε κάθε τρόπο τις πληγείσες περιοχές



να διαθέσει τα εξοικοµηθέντα από την µαταίωση των εκδηλώσεων χρήµατα
για την περαιτέρω στήριξη των πυροπαθών

Ο ∆ήµος Ιλίου στάθηκε από την πρώτη στιγµή στο πλευρό των κατοίκων των
πυρόπληκτων περιοχών, µε την αποστολή δύο οχηµάτων πυρόσβεσης στο Ίσαρι
Μεγαλουπόλεως και στο Μάτεσι Ολυµπίας, αλλά και µε την επίσκεψη του ∆ηµάρχου
Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου και του ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ. Βασίλη Αλεξόπουλου στις
πληγείσες περιοχές της Αρκαδίας, στο ∆ήµο Γόρτυνος και στο ∆ήµο Ηραίας, και στην
περιοχή της Ολυµπίας.

