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ΚΑ(Η)ΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Άλλη μια τραγωδία που επιβεβαιώνει όλες τις Εθνικές παθογένειες. Ξέρουμε να θρηνούμε αλλά 
αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε όλες εκείνες τις αιτίες που μας κάνουν να θρηνούμε. 
Ο κατάλογος των αμαρτιών, δημόσιων και ιδιωτικών ευθυνών, είναι μεγάλος αλλά όχι άγνωστος. Η 
καταστροφή στην Αττική δεν είναι πρωτόγνωρη στη χώρα. Μόλις μια δεκαετία πριν μετράγαμε 
δεκάδες νεκρούς στις πυρκαγιές της Ηλείας. Μόλις πριν ένα χρόνο μετράγαμε νεκρούς στη θεομηνία 
της Μάνδρας. 
 
Να κληθούν ενώπιον των ευθυνών τους ΟΛΟΙ. 
 
Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη για να κουκουλωθεί προς χάριν ενός γελοίου – ασήμαντου 
πολιτικού ή κοινωνικού μικροσυμφέροντος. 
 
Στην Κα(η)μένη Ελλάδα ένα σαθρό νομοθετικό πλαίσιο : 

 Επιτρέπει την αυθαίρετη δόμηση και στη συνέχεια τη νομιμοποιεί 

 Πριμοδοτεί την ασυνείδητη συμπεριφορά της κοινωνίας απέναντι στη φύση μετατρέποντας σε 
χρήμα (πρόστιμα νομιμοποίησης) την αυθαιρεσία 

 Δίνει κίνητρα σε πολλών ειδών οικοπεδοφάγους να επιτελέσουν το έργο τους καθώς κατά 
κανόνα η καμένη γη αλλάζει χρήση και ξεφυτρώνουν οικόπεδα 
 

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τις τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. 
Η Κυβέρνηση επιβάλλεται να μεριμνήσει για την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και των 
οικογενειών τους. 
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πυροσβέστες, λιμενικούς, ΕΚΑΒ, εθελοντές, απλούς ψαράδες 
που έσωσαν ζωές. Στα συνεργεία που δουλεύουν για την σταδιακή αποκατάσταση των ζημιών στο 
δίκτυο. 
Τα συγχαρητήρια μας στους συναδέλφους μας στη Motor Oil που με ευσυνειδησία και 
επαγγελματισμό απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στο Διυλιστήριο Κορίνθου. 
 
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας και τους εργαζόμενους του Κλάδου να δείξουν έμπρακτα – για μια 
ακόμη φορά  – την αλληλεγγύη τους στους πληγέντες συνεισφέροντας όπως και όσο μπορούν. 
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