ΔΑΣΟΣ και ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
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Το Δάσος είναι Υγεία – Πλούτος – Πολιτισμός και πρέπει να σωθεί. Το Δάσος, είναι, το
Μέλλον που όλοι θέλουμε. Σύντομα όμως, εάν δεν προσέξουμε θα γίνει Παρελθόν διότι οι
ευθύνες του ανθρώπου για την καταστροφή του ανέρχονται στο 98 %, και αναλυτικά
παρουσιάζονται με τις αιτίες που είναι η αμέλεια του που πλησιάζει το 38 % και οι
εμπρησμοί και οι άλλες αιτίες αγγίζουν το 60 %.

Για αυτό τον λόγο για την ενημέρωση όλων παρέχουμε πληροφορίες για την αξία του
Δάσους για τον άνθρωπο αλλά και την «Δασοπροστασία» που είναι ένας τρόπος ζωής,
όπου η ενεργός συμμετοχή όλων μας, πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο, για τις
προσπάθειες αντιμετώπισης των πυρκαγιών από έδαφος έχουν πλέον εξαντληθεί καθώς
και για την χρήση των πυροσβεστικών μέσων από αέρα που είναι η τελευταία λύση.
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γενικά, η «Δασοπροστασία» είναι ένας τρόπος ζωής, όπου η ενεργός συμμετοχή όλων μας,
παίζει πρωταρχικό ρόλο. . Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο των δασικών
πυρκαγιών που προέρχεται κυρίως από αμέλεια και ανευθυνότητα, έχει πάρει εκρηκτικές
διαστάσεις . Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση απαραίτητων προληπτικών μέτρων που έγιναν με
σκοπό την ελάττωση του κινδύνου εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών, και η δημιουργία
κατάλληλης υποδομής, τόσο στον προληπτικό, όσο και τον κατασταλτικό τομέα , φαίνεται
να μην απέδωσαν απόλυτα .
«Η κατασκευή έργων οδοποιίας, Ο καθαρισμός όλων των ευαίσθητων περιοχών και Η
δημιουργία αντιπυρικών ζωνών ασφαλείας είναι μεν θέματα άμεσης προτεραιότητας,
κάποιες άλλες όμως παράλληλες ενέργειες όπως:
·
Η συνεχής παρακολούθηση της φλεγόμενης περιοχής μέχρις ότου έρθουν οι
Πυροσβεστικές δυνάμεις,
·

Η χρησιμοποίηση πρόχειρων υλικών και μέσων κατάσβεσης (χώμα, κλαδιά ή νερό ),

·
Η έγκαιρη αναγγελία μιας πυρκαγιάς με φωνές ή την χρήση κάποιου
τηλεφώνου(κινητού ή σταθερού),
·

Η αποφυγή καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών,

·

Η παρασκευή φαγητών και ροφημάτων μέσα στο Δάσος,

·

Η απαγόρευση καπνίσματος

·
και Η χρήση οιαδήποτε άλλης πηγής πυρός, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
συντελούν στον άμεσο περιορισμό μιας πυρκαγιάς, που αποτελούν σίγουρα κύριο και
ουσιώδες αντικείμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».
Όμως, η ενεργοποίηση κάθε πολίτη στο έργο της Δασοπυρόσβεσης αποτελεί μια εξίσου
κοινωνική και ηθική υποχρέωση, και ο θεσμός του «Εθελοντή Πυροσβέστη», σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο τέλος κάθε
Πυροσβεστικής περιόδου ο μηχανισμός της Δασοπροστασίας λειτουργεί με απόλυτη
επιτυχία. Όμως , το συναίσθημα αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό καθώς στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει την καθιέρωση μιας
νέας πολιτικής και την προώθηση μέτρων και μεθόδων που θα συντελέσουν ουσιαστικά
στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών της Δασοπυρόσβεσης .

Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 24 Απριλίου 2009

«ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ»
Επαναχρησιμοποίηση-κομποστοποίηση-ανακύκλωση
Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ

Δημιουργία περισσότερων από 11.000 θέσεις εργασίας μέσα σε μία 5ετία προβλέπει
μεταξύ άλλων το στρατηγικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων για όλη τη χώρα, που
προτείνουν μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις ως απάντηση και στις συμβατικές
υποχρεώσεις της Ελλάδας (βροχή τα πρόστιμα) στο πλαίσιο της σχετικής κοινοτικής
νομοθεσίας.

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF Ελλάς και Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.Ο.S.
κατέθεσαν μια ολοκληρωμένη έκθεση, αποτελούμενη από δέκα σημεία με κεντρικό άξονα:
την επαναχρησιμοποίηση-κομποστοποίηση-ανακύκλωση των απορριμμάτων αντί άλλων
επικίνδυνων τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης, όπως η ταφή και η καύση.

«Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
προχωρήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας πετύχει μεγάλα ποσοσά
μείωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων τους», είπε χθες σε συνέντευξη
Τύπου ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της ΟΕΑ (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης).

Ορισμένες από τις δέκα θέσεις του μοντέλου διαχείρισης είναι:

* Πρόληψη (προσπάθεια για μηδενική παραγωγή σκουπιδιών). Να σταματήσουμε να
πληρώνουμε δημοτικά τέλη και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων
που παράγουμε, ώστε να ισχύσει (ανάλογα και με τα τετραγωνικά του σπιτιού μας) η αρχή
της ανταποδοτικότητας.

Τα τέλη τελικής διάθεσης που πληρώνουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ (Χώροι
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων - Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) θα πρέπει
άμεσα να συνδεθούν με τις ποσότητες που θάβει κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει».

* Επαναχρησιμοποίηση: Να μην αφορά μόνο τις συσκευασίες αναψυκτικών, νερού και
μπίρας αλλά να επεκτείνεται και σε πολλά ακόμα τυποποιημένα προϊόντα.

* Δημιουργία διαδημοτικών κέντρων ανακύκλωσης (ΚΑ) σε όλη την Ελλάδα. Κάθε Κ.Α. θα
πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100.000 κατοίκους στην περιφέρεια και μέχρι
200.000 κατοίκους σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

* Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης: Η κομποστοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει την
κύρια επιλογή της Πολιτείας για τη διαχείριση των οικιακών οργανικών και των πράσινων
υλικών των ΟΤΑ (κλαδέματα) αξιοποιώντας σταθμούς μεταμόρφωσης σε κάθε περιφέρεια
για τη μεταφορά τους.

* Αποφυγή της θερμικής επεξεργασίας: Με τα σημερινά δεδομένα οι τεχνολογίες θερμικής
επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) ως μέθοδοι τελικής διάθεσης των
απορριμμάτων είναι ασύμφορες για τη χώρα μας και θα πρέπει να μην επιλεγούν, για
λόγους όπως π.χ. πολύ υψηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος κ.ά.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι που προτείνουν
(σ.σ. σας δώσαμε μια μικρή εικόνα) απαιτείται συστηματική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση
και ενεργοποίηση των πολιτών.

Κάθε πόρος που επενδύεται στην ενημέρωση αποφέρει πολλαπλά κέρδη στο μέλλον από
τη (σωστή) συμπεριφορά των πολιτών.

