
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΖΗΣΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΠΥΡΙΝΟ ΕΦΙΑΛΤΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

● Ν’ ανάψουμε παντού 
κοινωνικές εστίες 
αντίστασης στην 
οικολογική καταστροφή

● Να σβήσουμε
τις πολιτικές που καίνε  
τη ζωή και τη φύση 



Στήριξη των άρθρων 24 και 117 του Συντάγ- 
ματος για την προστασία των δασών. 

Κατάργηση του νόμου 2612  του 1998 της κυ-
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ που περιθωριοποιεί τη 
δασική Υπηρεσία, την τοπική αυτοδιοίκηση, 
τους δασοπυροσβέστες που πρέπει να μονιμο-
ποιηθούν.

Κατάργηση του νόμου 3208  του 2003 της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που ακυρώνει τους 
υπάρχοντες δασικούς χάρτες και στηρίζει τις 
ενέργειες για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτά-
σεων.

Εφαρμογή του ομόφωνου πορίσματος της Δι- 
ακομματικής Επιτροπής της Βουλής του 1993, 
ιδιαίτερα για τη δημιουργία Συντονιστικού 

Φορέα Δασοπυρόσβεσης.

Άμεση μείωση των κρατικών δαπανών για  
στρατιωτικούς εξοπλισμούς κατά 25% και 
μεταφορά των πόρων σε ένα προωθημένο σύ-
στημα υποδομών για την πρόληψη και τη δα-
σοπυρόσβεση.

Αναθεώρηση όλου του Δ’ Κοινοτικού Πλαισί- 
ου Στήριξης, όπως και των προγραμμάτων Δη-
μοσίων Επενδύσεων, με ένα ειδικό πρόγραμμα 
2007 – 2013 για την οικολογική και οικονομική 
αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Ίδρυση υπουργείου Περιβάλλοντος , όπως 
συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατάργηση των οικοδομικών συνεταιρι- 
σμών. Απαγόρευση της εκτός σχεδίου δό-

μησης.

Εθνικοποίηση των δασών , με εν ανάγκη χρή-
ση υποχρεωτικών και οριστικών απαλλοτριώ-
σεων, ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό 
του δασικού κτηματολογίου.

Απόσυρση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδί- 
ου και διαμόρφωση νέου με προσανατολισμό 
τη δασική προστασία και την άμεση δημιουρ-

γία δασολογίου. 

ΤΟ Κ ΑΛΟΚ ΑΙΡΙ ΤΟΥ 2007

χάθηκαν 75 άνθρωποι 

κάηκαν τα 2/3 του Εθνικού Δρυμού της Πάρ- 
νηθας, προσθέτοντας στην Aττική ατμόσφαι-
ρα ρύπους ίσους με αυτούς που παράγουν τα 
αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Αθήνα. 

καταστράφηκε το 12% των δασών της χώ- 
ρας

κάηκαν 150 χωριά 

καταστράφηκαν ολοσχερώς 1.500 σπίτια 

Παρολ’ αυτά, εξακολουθούν 
να κυριαρχούν οι πολιτικές 

που θυσιάζουν τα πάντα 
στην ανάπτυξη των κερδών 

της ολιγαρχίας.

Ν’ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ



Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ 

ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Να προστατέψουμε το δάσος της Καστρίτσας  από τους διαρκείς αποχαρακτηρι-
σμούς, την εκτός σχεδίου δόμηση, τους κινδύνους πυρκαγιάς. 

Να  αποδοθεί  το μεγαλύτερο δάσος Ζαφειρίου στο Δήμο. ( Άμεση έναρξη διαπραγ-
ματεύσεων με το ΤΑΠ – ΟΤΕ με εργαλείο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο).

Να προστατέψουμε και ν’ αυξήσουμε το πράσινο   της περιοχής του Κηφισού. 

Να προστατευτεί  ο χαρακτήρας της ρεματιάς Κοντοχρήστου να καθαριστεί από τα 
μπάζα και τα σκουπίδια.

Να πρασινίσουν οι ελεύθεροι χώροι  ώστε να δημιουργηθεί αστικό δίκτυο ζωνών 
πρασίνου για την μείωση της θερμοκρασίας.  

Να πυκνώσουμε τις ομάδες εθελοντών  για την πυροπροστασία.

ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΕΚΑΛΗΣΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΕΚΑΛΗΣ

ΡΕΜΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥΡΕΜΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΣΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)ΔΑΣΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)



 Περπατώ όπως όλοι μας, σε μιαν έρημο απόλυτη.
Εάν μου φανεί ότι άκουσα κελαηδισμό πουλιού,
ας μου λέει η λογική ότι παραφέρομαι, εγώ, νιώθω
υποχρεωμένη να ετοιμάσω σ’ αυτό το πουλί ένα δέντρο 

Κική Δημουλά

ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ν’ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΣΚΕΨΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ 
ΔΡΑΣΕ ΤΟΠΙΚΑ


