
   ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
κινήµατα πόλης, περιβαλλοντικές – οικολογικές συλλογικότητες, συνδικάτα, επιστηµονικές οργανώσεις 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ   

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 8 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ  (1.00 Μ.Μ.),  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ  
Α.  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  
Αγορά Πολιτών Κυψέλης, Αυτόνοµη Πρωτοβουλία Ηλιούπολης, Αχελώου 
Ρούς, ΒΙΟΖΩ, GREEN ATTACK, ∆ιαδηµοτική Συντονιστική Επιτροπή για τη 
διάσωση του Υµηττού, ∆ιαρκής Κίνηση Πολιτών Χαΐδαρίου, ∆ίκτυο Νοµαδικής 
Αρχιτεκτονικής, ∆ίκτυο Οργανώσεων για µία Εναλλακτική Αγροτική Πολιτική, 
∆ίκτυο Πολιτών Χολαργού, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, 
Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, Επιτροπή Αγώνα κατά 
των επεκτάσεων Petrola και µονάδων ηλ/γής Χαλυβουργικής, Επιτροπή 
Αγώνα Κατοίκων για τον Προαστιακό στον Ταύρο, Επιτροπή Κατοίκων Ζέας, 
Επιτροπή Κατοίκων Κερατέας κατά του ΧΥΤΑ, Επιτροπή Πολιτών 4ου 
∆ιαµερίσµατος, Επιτροπή Πολιτών για τη ∆ιάσωση του Ελαιώνα, Ιστοσελίδα 
Ενουρανοίς, Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης Ηλιούπολης, Κίνηση Πολιτών 
ΚΗΦΙ-SOS, Κίνηση πολιτών Μοσχάτου ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, Κοινότητα 
Ανοικοδόµησης, MOnuMENTA ηλεκτρονικό περιοδικό, Οικολογικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου, Πανελλαδική Κίνηση ενάντια στην εκτροπή 
του Αχελώου, Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Κατοίκων Θησείου Πετραλώνων Φιλοπάππου Κουκακίου, Περιβαλλοντικός 
Όµιλος Πετρούπολης, Περιβαλλοντικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου, 
Πευκίτες - περιβαλλοντική οµάδα Σταµάτας, ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ –ΙΣΣΕΣ, Πολίτες για  
Προστασία Υγείας & Περιβάλλοντος από Νέες Τεχνολογίες, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πετραλώνων, Πρωτοβουλία για τη διάσωση και αξιοποίηση της 
Columbia, Πρωτοβουλία για τις ΚΕΡΑΙΕΣ κινητής τηλεφωνίας, Πρωτοβουλία 
Κατοίκων 3ου ∆ιαµερίσµατος για υπόγειο Προαστιακό, Πρωτοβουλία Πολιτών 

για την Προστασία του Υµηττού, Πρωτοβουλία Πολιτών Παλλήνης ενάντια στην υποβάθµιση του Περιβάλλοντος, 
Πρωτοβουλία  Κατοίκων & Φορέων Γαλατσίου – Ν. Ιωνίας, Ροµπέν των ∆ασών – Σύλλογος ∆ασοπροστασίας, Σύµπραξη 
Ναρκών Συστοιχίας (CMC), Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων Αθήνας, Συντονιστική Επιτροπή Λαϊκής Συνέλευσης 
Λόφων Φιλοπάππου, Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Ν. Σµύρνης για τον χώρο του Πανιωνίου, FRIENDS OF NATURE,  
Β.  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
Α∆Ε∆Υ, ∆ΣΑ, ∆ΟΕ, ΕΚΑ, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής, ΟΛΜΕ, ΟΤΟΕ, Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδας, ΤΕΕ,  
Γ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  
∆ίκτυο για την Υπεράσπιση Κοινωνικών & Πολιτικών ∆ικαιωµάτων, Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ, Ένωση Ερασιτεχνικών 
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθήνας και Α.Ο Αστέρας Καισαριανής, ΚΕΘΕΑ-∆ΙΑΒΑΣΗ, Οικοσοσιαλιστικό Ελληνικό ∆ίκτυο, 
Πρωτοβουλία Γένοβα 2001, Φοιτητικοί σύλλογοι. διάφορων σχολών, WWF – Ελλάς,.  
Β.  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ   
Ανθρώπινη πόλη (Κερατσίνι), Ανθρώπινη Πόλη (Νίκαιας), Ανθρώπινη Πόλη µε Ενεργούς Πολίτες (Γλυφάδας), Ανοιχτή Πόλη 
(Αθήνας), Ανοιχτή Πορεία ∆ράσης (Αγίων Αναργύρων), Αντίσταση µε τους Πολίτες (Χαλανδρίου), Άνω Κάτω στο Καλαµάκι 
(Αλίµου), Αριστερή Όχθη (Νέας Ιωνίας), ∆ηµοτική Κίνηση Πολιτών (Καλλιθέας), ∆ηµοτική Συνεργασία για το  Ελληνικό (∆ηµ. 
Κορτζίδης), ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (Ν. Αττικής), Ενεργοί Πολίτες Αρτέµιδος (Λούτσα), Ηράκλειο η επόµενη µέρα (Ν. 
Ηρακλείου), Κόντρα στον Καιρό (Μαρούσι), Λιµάνι της Αγωνίας (Πειραιάς), Μαχόµενη Αριστερή ∆άφνη (∆άφνη), Μιά πόλη 
για όλους (Νίκαιας), Οικολογική Αθήνα (Αθήνας), Πάµε Αλλιώς (Κορυδαλλού), Πόλη να ζείς (Ταύρος), Πολίτες σε ∆ράση 
(Χαΐδάρι), Πολίτες σε Κίνηση (Υµηττός), Συµµαχία για την Υπερνοµαρχία (Ν. Αττικής),  
 

Σας ενηµερώνουµε ότι πραγµατοποιούνται καθηµερινά εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης (οµιλίες, 
δενδροφυτεύσεις, περιβαλλοντικές ξεναγήσεις κ.λ.π.) σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΟΛΜΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για παρουσίαση του θέµατος της κλιµατικής 
αλλαγής στους µαθητές / µαθήτριες σε όλα τα σχολεία της χώρας και το ίδιο θα γίνει σε αρκετά δηµοτικά 
σχολεία. 
Κάθε συλλογικότητα χρειάζεται να προβάλει στην περιοχή της ή τον χώρο δράσης της την εκδήλωση: 
αξιοποιώντας την ιστοσελίδα, τη λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων , µε διανοµή έντυπου υλικού και 
αφισοκόλληση ( υλικά υπάρχουν στην Αγορά Κυψέλης , εφηµερίδα Εποχή – Ακαδηµίας 62 , Στέκι 
Μεταναστών -  Τσαµαδού 13 ). 
 

 ∆ιευθύνσεις επικοινωνίας :  
Αλωνιάτης Αποστόλης 6944243094 aloniati@hol.gr, Βρασιβανοπούλου Μήτση 6945853523 mvrasi@yahoo.gr, 
Καφαντάρη Χαρά,  6974775279 harla@in.gr, Κορωνάκης Τάσος 6944740587 tkoronakis@gmail.com, 
Κωνσταντίνου Πέτρος 6932828964  jspg@otenet.gr,  Μαρτέν Νίκος  2103453877 nikmarten@yahoo.gr, 
Πορτάλιου Ελένη 2107512560 portel@central.ntua.gr, Τότσικας Πάνος 6979145366  ptots@tee.gr, Χαλάτσης 
∆ηµήτρης, 6948034131 halatsisd@yahoo.gr, Φωτεινάκης Κώστας  6932638523 prosanatolismoi@hotmail.com 
 

Επισυνάπτουµε  το κοινό κείµενο των συνεργαζόµενων φορέων  
 



8 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 
 ΟΛΟΙ / ΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ , 1.00 Μ.Μ. 

 
Το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκέµβρη θα πραγµατοποιηθούν στη χώρα µας και όλο τον κόσµο, κοινωνικές 
παρεµβάσεις µε στόχο να ληφθούν µέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανατροπή των δεδοµένων που 
δηµιουργούν την κλιµατική αλλαγή, η οποία απειλεί το µέλλον του πλανήτη. Στο διάστηµα 4–15/12 συνέρχεται 
η Παγκόσµια Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στο Μπαλί.  
  
Στην Ελλάδα, εκατοντάδες περιβαλλοντικές κινήσεις πολιτών και κινήµατα πόλης συνεργαζόµαστε µε 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Συνδικάτα , φορείς και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών, φοιτητών και 
µαθητών για ένα ΚΟΙΝΟ, ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. 
 

� ∆ιεκδικούµε να ληφθούν τώρα αποφάσεις για τη σωτηρία του πλανήτη  
� Στέλνουµε µήνυµα στην παγκόσµια σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή  
� Απαιτούµε από την κυβέρνηση να πάρει δραστικά µέτρα για να περιοριστούν οι εκποµπές αερίων ρύπων.   

 
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ  
 
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια σοβαρή οικολογική κρίση, που στη χώρα µας γίνεται αντιληπτή µε τον πιο 
δραµατικό τρόπο. Οι υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι, οι φετινές πυρκαγιές που κατέστρεψαν 3. 0000 000 
στρέµµατα δασικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, η ξηρασία και οι πληµµύρες από τη διάβρωση των 
εδαφών, το πρόβληµα της επάρκειας και της ποιότητας του νερού, η ρύπανση της ατµόσφαιρας, όλ’ αυτά τα 
φαινόµενα  συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή και αποτελούν σήµατα κινδύνου για το µέλλον της χώρας µας 
και του πλανήτη. 
∆εν πρόκειται για σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. Η ∆ιακυβερνητική για την Κλιµατική Αλλαγή προβλέπει 
άνοδο των θερµοκρασιών από 1,4 έως 5,9 βαθµούς στα επόµενα 50 χρόνια. Οι επιστήµονες προειδοποιούν για 
ερηµοποίηση µεγάλων κατοικηµένων εκτάσεων και  για εκατοµµύρια πρόσφυγες εξ αιτίας της κλιµατικής 
αλλαγής. Τα σηµερινά ακραία φαινόµενα, οι ξηρασίες και οι πληµµύρες θα ενισχυθούν πολλαπλασιάζοντας τα 
προβλήµατα επιβίωσης σε πολλά µέρη του κόσµου. Αν οι σηµερινοί πόλεµοι σε Ιράκ Αφγανιστάν, µε 
εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, γίνονται για το πετρέλαιο, οι αυριανοί θα γίνονται για το νερό. Ήδη οι πάγοι 
λιώνουν στην Αρκτική και οι υπεύθυνοι ισχυροί του πλανήτη σπεύδουν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις 
στην περιοχή. Η Ελλάδα θα πλησιάσει τις επόµενες δεκαετίες κλιµατολογικά την Αφρική, η ζωή µας θα γίνει 
αβίωτη και το παραγωγικό πρότυπο της χώρας θα οδηγηθεί σε κατάρρευση.  
 
ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 
Για την κλιµατική αλλαγή ευθύνονται αυτοί που προωθούν και επιβάλλουν τις σηµερινές επιλογές, δηλαδή το 
κυρίαρχο οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα.   
Το ενεργειακό πρότυπο που στηρίζεται σε ρυπογόνα καύσιµα και η ενεργειακή σπατάλη, η διαρκής επέκταση 
των µεταφορικών δικτύων και η κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου στη µετακίνηση, η βιοµηχανική ανάπτυξη 
χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισµούς, η συνεχώς διογκούµενη αστικοποίηση, η καταστροφή της φύσης, η 
αποψίλωση των δασών και η συρρίκνωση του αστικού και περιαστικού πράσινου, αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της κλιµατικής αλλαγής. 
Χρειάζονται ριζικές αλλαγές στο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να γίνει συµβατό µε την 
οικολογική αειφορία, την επιβίωση του πλανήτη και την ευηµερία των ανθρώπων. Αλλά γι αυτό πρέπει να 
δούµε τον πλανήτη και τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη των εταιριών πετρελαίου, των βιοµηχανικών 
συγκροτηµάτων που παράγουν µε ρυπογόνα καύσιµα, των κατασκευαστικών εταιριών και επιχειρήσεων 
παραγωγής και εµπορίας του ΙΧ αυτοκινήτου. Πρέπει οι πολίτες των αναπτυγµένων χωρών του κόσµου να 
αµφισβητήσουν τα κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα και ν’ αλλάξουν τις επιζήµιες για το περιβάλλον και το 
κλίµα καταναλωτικές τους συνήθειες.     
 
Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΝΕΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
 
Η χώρα µας πρωτοπορεί σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς δείκτες. ∆εν εφαρµόζει ακόµα και τις ανεπαρκείς 
δεσµεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο για τον περιορισµό των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα που 
ενοχοποιούνται για το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή. 
Το σηµερινό ενεργειακό πρότυπο, που στηρίζεται µονόπλευρα στα ορυκτά καύσιµα, είναι ήδη  εξαιρετικά 
ρυπογόνο και παρ’ όλ’ αυτά η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προχωρεί σε νέες εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας µε λιθάνθρακα.  
Το ΙΧ αυτοκίνητο εξακολουθεί να κυριαρχεί στις µετακινήσεις, ενώ κατασκευάζονται νέα, απαράδεκτα 
περιβαλλοντικά τεχνικά έργα, όπως η επέκταση  της Αττικής Οδού, για την εξυπηρέτησή του.   



Τα δηµόσια µέσα µεταφοράς δεν αναβαθµίζονται επαρκώς και το ποδήλατο θεωρείται µέσο ψυχαγωγίας και όχι 
µετακίνησης.  
Η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας είναι θετική, όµως οι ανεµογεννήτριες πρέπει να 
χωροθετούνται σύµφωνα µε τις δυνατότητες των τοπικών οικοσυστηµάτων και όχι µε κριτήριο το 
επιχειρηµατικό κέρδος.  
Ενώ τα προβλήµατα της επάρκειας και της διαχείρισης του νερού οφείλονται σ’ ένα εξαντλητικό γεωργικό 
πρότυπο και στις συνθήκες ξηρασίας που δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή, η αντιµετώπισή τους γίνεται µε 
οικολογικά απαράδεκτα µεγάλα τεχνικά έργα, όπως η εκτροπή του Αχελώου.  
Τα δάση, το αστικό και περιαστικό πράσινο, οι ελεύθεροι χώροι µένουν απροστάτευτοι και παραδίδονται σε 
κάθε είδους νόµιµες και παράνοµες κερδοσκοπικές δραστηριότητες.  
 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ  
 
Μπορούµε να επιβάλλουµε σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο µέτρα κατά της κλιµατικής αλλαγής αν ενώσουµε 
τις δυνάµεις και τη φωνή µας. Υπάρχει ελπίδα.  
Όλα τα κινήµατα πόλης, που δώσαµε αγώνες για το περιβάλλον στη γειτονιά και τον ∆ήµο µας, συναντιόµαστε 
µαζί µε τους εργαζόµενους, τους φοιτητές και τους µαθητές, µε τα συνδικάτα, τους κοινωνικούς φορείς,  τις 
κινήσεις πολιτών και κάθε ενεργό πολίτη, για να σταµατήσουµε τη νεοφιλελεύθερη κούρσα της ανάπτυξης που 
συµβάλλει την κλιµατική αλλαγή και οδηγεί στην καταστροφή του πλανήτη. 
Είµαστε όλοι, φορείς και άτοµα, που συµφωνούµε στις παραπάνω διαπιστώσεις, συνδιοργανωτές µιας µεγάλης 
πολύχρωµης συγκέντρωσης - διαδήλωσης στο Σύνταγµα, στις 8 ∆εκέµβρη, Παγκόσµια Ηµέρα ∆ράσης κατά 
της Κλιµατικής Αλλαγής.  Προβάλλουµε τα κοινά αιτήµατα συλλογικά και ταυτόχρονα κάθε συλλογικότητα 
εκφράζει ελεύθερα το δικό της στίγµα.  
 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ 
 

� Να συµµορφωθεί επιτέλους η Ελλάδα µε τους στόχους του Κιότο, αναλαµβάνοντας εγχώριες 
δράσεις,  και να συµµετάσχει ενεργά στην προώθηση µιας παγκόσµιας συµφωνίας που θα 
επιβάλλει µείωση των εκποµπών αερίων ώστε να µην αλλάζει καταστροφικά το κλίµα.   

� Να περιοριστεί  δραστικά η χρήση  ορυκτών καυσίµων στην ηλεκτροπαραγωγή και να µην 
κατασκευαστούν οι σχεδιαζόµενες µονάδες λιθάνθρακα. Οχι στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας 
και στα µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων. 

� Να ληφθούν αντιρρυπαντικά µέτρα στη βιοµηχανία και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.  
� Να προκριθούν οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε σεβασµό στα τοπικά οικοσυστήµατα. 
� Να ληφθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στην κατανάλωση. 
� Να εφαρµοστούν σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονοι κανόνες και προδιαγραφές µε βάση τις 

αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόµησης.   
� Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου και να ενισχυθούν τα δηµόσια µέσα 

µεταφοράς και το ποδήλατο. Να µην επεκταθεί η Αττική οδός στον Υµηττό. Όχι σε 
αυτοκινητόδροµους που καταστρέφουν το περιβάλλον.  

� Να γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που αποτελούν δηµόσιο αγαθό, να 
καταπολεµηθεί η σπατάλη και να εξασφαλιστεί καθαρό πόσιµο νερό για όλους.  

� Να κηρυχθούν  αναδασωτέες όλες οι καµένες εκτάσεις, να προστατευτούν τα δάση της Αττικής 
χωρίς εξαιρέσεις, όπως έγινε µε το καζίνο στην Πάρνηθα. Όχι στην αναθεώρηση των άρθρων 24 
και 117 του Συντάγµατος. Να καταργηθούν οι δασοκτόνοι νόµοι. 

� Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι. Κανένα τετραγωνικό µέτρο νέας δόµησης 
στους δηµόσιους χώρους της Αττικής.  

� Απορρίπτουµε κατηγορηµατικά τη χρήση  της πυρηνικής ενέργειας , η οποία προωθείται από 
ορισµένες κυβερνήσεις ως εναλλακτική µορφή στο σηµερινό κυρίαρχο ενεργειακό πρότυπο.   

� Αγωνιζόµαστε για την καθολική απαγόρευση παραγωγής, εγκατάστασης, αποθήκευσης 
πυρηνικών , χηµικών και βιολογικών όπλων. 
 
 


