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Σαρωνικός: το
κύκνειο άσμα

Οικολογική και Οικονομική καταστροφή που προκάλεσε η βύθιση του Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ στον Σαρωνικού, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της παροιμιώδους ανικανότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
διαχειριστεί στοιχειώδεις κρίσεις. Ενώ το μόνο που κάνει από την πρώτη στιγμή της βύθισης του Δ/Ξ είναι να
επιδίδεται στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και τη μετάθεση των ευθυνών της: φταίει η «μαύρη» δημοσιογραφία, φταίει η αντιπολίτευση, φταίει ο
καπιταλισμός…. !
Ενδεικτικές οι σκανδαλώδεις δηλώσεις του Κουρουμπλή, «περί δυνατότητας κολύμβησης στις επιβαρυμένες ακτές αφού σε διάστημα μόλις 20 ημερών το γεγονός θα έχει ξεχαστεί..», τη στιγμή που το Υπ. Υγείας
απαγόρευε το κολύμπι στις ακτές του Σαρωνικού! Στο
ίδιο μήκος κύματος ο ψευδο- «Οικολόγος» Τσιρώνης
μίλαγε για την «…εξαρτημένη από το πετρέλαιο κοινωνία» ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο έτερος κος Δημαράς,
–εκπρόσωποι των Οικολόγων στην Κυβέρνηση–, δεν
τόλμησαν να εμφανιστούν καν στην περιοχή, όπως άλλωστε και η καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειάρχης Δούρου, και ο διαρκώς ψευδόμενος και κρυπτόμενος υπάλληλος των Γερμανών Τσίπρας.
Το Υπ. Ναυτιλίας εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου στις
13/9/2017 – 3 μέρες μετά το ναυάγιο– δηλώνοντας
ότι «ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στεγανοποίησης του
ναυαγίου και ξεκίνησε η διαδικασία απορρύπανσης
των ακτών της Σαλαμίνας». Την ίδια μέρα η πετρελαιοκηλίδα απλώθηκε σε όλη την ακτογραμμή του Σαρωνικού, από την Πειραιά μέχρι την Βούλα! Αντίστοιχη
ολιγωρία και εγκληματική καθυστέρηση ήταν επίσης οι
αιτίες για την αποτέφρωση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων δάσους στην Αν. Αττική τον Αύγουστο.

2. Μια σημαντική οικονομική καταστροφή
Πάνω από 500 εκατ. € υπολογίζεται σύμφωνα με
πρώτες εκτιμήσεις η οικονομική ζημία με κύριους θιγόμενους: τους ψαράδες της ιχθυόσκαλας, τους ξενοδόχους και τους εστιάτορες της παραλιακής ζώνης.
Καλούμε την Κυβέρνηση:
1. Να προχωρήσει σε άμεση παραίτηση του Υπ.
Ναυτιλίας Παν. Κουρουμπλή και κάθε άλλου πολιτικού
αρμόδιου.
2. Να μην παρακωλύσει το έργο των δικαστών ώστε
να προσδιοριστούν τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν οι όποιες διοικητικές και ποινικές ευθύνες.
Ειδικότερα ζητάμε:
• Την άμεση συμμόρφωση με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την απόσυρση των παλιών μονοπύθμενων δεξαμενοπλοίων,
• Την αυστηροποίηση του μηχανισμού ελέγχου
για την έκδοση πιστοποιητικών αξιόπλοου,
• Την απαίτηση ασφάλισης όλων των δεξαμενόπλοιων για ζητήματα περιβαλλοντικών καταστροφών,
• Την άμεση εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου
εισροών-εκροών και GPS στη διακίνηση καυσίμων.
3. Να προχωρήσει σε αποζημίωση των πληγέντων
από την μόλυνση.
4. Να ενεργοποιήσει άμεσα το προβλεπόμενο Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην μόνιμη κινητοποίηση και στον ρόλο των πολιτών.

ΜΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΗΛΙΔΑ
Η κηλίδα πράγματι κατέστρεψε το βυθό, τα νερά, τις
ακτές, τη θαλάσσια ζωή. Δε γνωρίζουμε πού θα φτάσει
και πότε θα καθαρίσει, πότε θα ξανάρθει η ζωή στη θάλασσα και την ακτή.
Τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τα τεράστια προΑποτέλεσμα:
βλήματα που έχει η Ελλάδα και μόνο του το καθένα θα
1. Μια εκτεταμένη Οικολογική καταστροφή στην μπορούσε να διαλύσει ισχυρότερες χώρες, όπως το οιΣαλαμίνα, τον Πειραιά την Γλυφάδα, τη Βούλα, μέχρι κονομικό, το δημογραφικό, η παραγωγικότητα, το μετη Σαρωνίδα και συνέπειες μακράς διάρκειας.
ταναστευτικό, τα εθνικά θέματα, η πνευματική παρακΠιο συγκεκριμένα:
μή, έρχεται και η περιβαλλοντική καταστροφή, από τις
Α) λόγω των υψηλών θερμοκρασιών το 40% του πε- φωτιές μέχρι τη μόλυνση της θάλασσας, να επηρεάσει
τρελαίου που επιπλέει εξατμίζεται επιβαρύνοντας της άμεσα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Στη Σαλαμίνα, στο Σαρωνικό, στην Ελλάδα, τη ζωή
ατμόσφαιρα και εισπνέεται από τον πληθυσμό.
Β) το μαζούτ που έχει διαρρεύσει λόγω του υψηλού μας ελέγχουν υπάλληλοι και υπηρέτες των ξένων, εμείς
ειδικού βάρους κατακάθεται στον πυθμένα της θάλασ- είμαστε οι ιθαγενείς κι αυτοί οι αποικιοκράτες. Κι αν
υπάρξει κάποια ελπίδα, αυτή θα είναι από μια συλλοσας καθιστώντας μόνιμη την ρύπανση για χρόνια.
Γ) τα διαλυτά μόρια του πετρελαίου διαταράσσουν γική τεράστια προσπάθεια ανάτασης κάποιων που συτις βιο-κοινωνίες των έμβιων οργανισμών και των ψα- νεχίζουν να αγαπούν την πατρίδα, και προσπαθούν να
την απορρυπάνουν, σαν άλλη Σαλαμίνα, από ένα κράριών.
Δ) η διάχυση του πετρελαίου οδηγεί σε ασφυξία την τος που τη δηλητηριάζει κάθε στιγμή και από μια κυπανίδα και σε μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας βέρνηση που την ξεπουλάει μόνο και μόνο για να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση.
της θαλάσσιας χλωρίδας.
Ήδη εμφανίστηκαν δεκάδες νεκρά ψαρια στις εκβοΚΙΝΗΜΑ
λές του ρέματος της Πικροδάφνης που κατέφυγαν εκεί
λόγο έλλειψης οξυγόνου στη θάλασσα…
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