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Αρ. Πρωτ.: 8565
Καλώς ήλθατε στο Επιτελικό Κράτος – Με αφορμή την τεράστια
Οικολογική καταστροφή
Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του και τη συμπαράσταση του
σε όλες και όλους τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και προτίθεται να
επισκεφτεί κάποιες από αυτές το επόμενο διάστημα.
Δυστυχώς οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο έγκλημα σε
βάρος του περιβάλλοντος το οποίο πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε όλοι μας. Η εγκατάλειψη της δασοπροστασίας, ο περιορισμός των αναγκαίων
δαπανών, οι ελλείψεις προσωπικού και μέσων, η ανεξέλεγκτη διευκόλυνση εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος από τους Επενδυτές, η κλιματική κρίση
(που δε μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τα πάντα) και η επικοινωνιακή και μόνο διαχείριση της Πολιτικής Προστασίας μεταβάλλουν διαρκώς επί τα χείρω την κατάσταση. Οι συνεχείς (και πρόσφατες) αλλαγές στη Νομοθεσία που διευκολύνουν επενδυτικές δραστηριότητες σε δάση, ακόμη και σε περιοχές Natura, οι τακτοποιήσεις
αυθαιρεσιών δια των «οικιστικών πυκνώσεων», οι διαρκώς αναβαλλόμενοι δασικοί
χάρτες και η εξαφάνιση του ελέγχου στις δραστηριότητες αυτές από το Δημόσιο
σηματοδοτούν τη θεσμική υποτίμηση του Περιβάλλοντος στο όνομα της κερδοφορίας.
Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «Έχω κουραστεί σε αυτή τη χώρα να ακούω ότι η
λύση σε κάθε πρόβλημα είναι παραπάνω προσλήψεις», αποφεύγοντας να συμπληρώσει ποια είναι η λύση. Δυστυχώς για την κοινωνία, η κυβέρνηση έχει χρήματα
μόνο για τις λίστες στήριξης των ΜΜΕ και για τα «διαφυγόντα κέρδη» των ιδιωτικών Εθνικών Οδών και των ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών. Αυτό ακριβώς είναι το
επιτελικό κράτος, το κράτος που αλληλοσυγχαίρεται την ώρα της καταστροφής, ένα
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κράτος εγκατάλειψης των πολιτών και εξυπηρέτησης αποκλειστικά ιδιωτικών συμφερόντων.
Οι συνάδελφοι μας μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι για άλλη μια φορά βρέθηκαν
από την πρώτη στιγμή επιτόπου στους τόπους των καταστροφών για την αποτίμηση
και την καταγραφή των τεράστιων ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Είναι αυτοί που έχουν αναλάβει ήδη και συντάσσουν εκθέσεις/αυτοψίες ζημιών και θα σχεδιάσουν, θα ωριμάσουν και θα υλοποιήσουν τα έργα αποκατάστασης. Αποτελούν
την καλύτερη απόδειξη ότι η επένδυση σε μέσα και προσωπικό μπορεί να δώσει αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του Δημοσίου
Συμφέροντος. Αλλά αυτό επιβάλλει να αλλάξουμε ότι δεν κάναμε μέχρι σήμερα
σωστά και απαιτεί ριζικά διαφορετικές πολιτικές και προτεραιότητες δημόσιου χαρακτήρα.
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