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Ανακοίνωση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στα Κύθηρα για τη μεγάλη φωτιά του
Αυγούστου:
«Τα Κύθηρα το τριήμερο 4-6 Αυγούστου αντιμετώπισαν μια από
τις μεγαλύτερες οικολογικές και οικονομικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων. Κάηκε
περίπου το 8% της συνολικής έκτασης του νησιού, περιλαμβανομένων καλλιεργειών.
Ευτυχώς δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, έμειναν ανέγγιχτες οι βασικές υποδομές,
σώθηκαν όλες οι κατοικίες.
Η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Κυθήρων θέλει
αρχικά να συγχαρεί και να ευχαριστήσει όλους τους συμπατριώτες μας οι οποίοι είτε
έχοντες θεσμικό ρόλο με επικεφαλής το Δήμαρχο, είτε όχι, συνέβαλλαν αποφασιστικά στον
περιορισμό της καταστροφής. Χωρίς αυτούς τους εθελοντές η κατάσταση θα ήταν πολύ
χειρότερη. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το προσωπικό της Πυροσβεστικής το οποίο
σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες έδωσε τον καλύτερο εαυτό του για την αντιμετώπιση της
φωτιάς, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ που σε ελάχιστο χρόνο απεκατέστησε το δίκτυο.
Τέλος χρήζει ιδιαίτερης μνείας το πλήρωμα και η ιδιοκτησία του πλοίου ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ το
οποίο δεν σταμάτησε στιγμή να μεταφέρει οχήματα και προσωπικό καλύπτοντας σχετικές
ανάγκες.
Για να
αποκατασταθεί η αλήθεια, πρέπει να τονιστεί ότι με την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς
ασχολήθηκαν (ορισμένοι χωρίς να επιδιώξουν μάλιστα δημοσιότητα) οι κορυφαίοι
πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες. Το νησί μας στηρίχθηκε πολλαπλώς, με πιο απτή
απόδειξη τις ισχυρότατες δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οπαίες έσπευσαν από όλη την
χώρα με εντολή του αρμόδιου υπουργού Νίκου Τόσκα και συνδρομή των υπουργών Ευ.
Αποστόλου και Δημ. Βίτσα. Σε ότι αφορά τα εναέρια μέσα, διατέθηκαν όλα όσα υπήρχε η
δυνατότητα να αποσπαστούν από τις έδρες τους. Ο απολογισμός αυτού του τριημέρου
πρέπει να γίνει από τα θεσμοθετημένα όργανα και όχι από όσους θέλουν να μετατρέψουν
την πολιτική και κοινωνική μας ζωή σε “τηλεπαράθυρο”. Πρέπει να βρεθεί το αίτιο της
πυρκαγιάς και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Προξενεί αλγεινή εντύπωση η προσπάθεια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να κάνει μικροπολιτική πάνω στα αποκαΐδια. Αυτοί που αποδυνάμωσαν τις δυνάμεις της
Πυροσβεστικής, αυτοί που απέλυαν εποχικούς δασοπυροσβέστες, αυτοί που κυβερνώντας
για δεκαετίες δεν φρόντισαν για μέτρα πρόληψης, αυτοί που ήταν εχθρικοί σε κάθε τι
δημόσιο, δεν μπορούν σήμερα να εμφανίζονται τιμητές. Πολύ περισσότερο που είναι οι ίδιοι
οι οποίοι θεωρούσαν υπεύθυνους για πυρκαγιές τον “στρατηγό άνεμο” ή τα “ ιπτάμενα
κουκουνάρια”…

Ταυτόχρονα δεν βοηθούν όσοι κυνηγούν “μάγισσες” και προσπαθούν να φορτώσουν
προθέσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Η άγονη αντιπαράθεση αμαυρώνει την τεράστια
προσπάθεια που καταβλήθηκε, τους πόρους που διατέθηκαν και την κοινή αγωνία για
περιορισμό των ζημιών. Ειδικά αυτή τη στιγμή που προτεραιότητα όλων μας πρέπει να
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είναι η άμεση ενημέρωση του συνόλου των πολιτών για την πραγματική κατάσταση των
Κυθήρων, δεν ωφελεί να μένουμε στην τηλέ-δημοσιότητα λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων
οι οποίες συνοδεύονται από εικόνες καταστροφής… Αντιθέτως πρέπει να προβληθεί ότι τα
Κύθηρα έχουν επανέλθει πλήρως στην κανονικότητα και είναι έτοιμα να υποδεχτούν όσους
επιλέγουν να επισκεφθούν το νησί μας.

Η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Κυθήρων καλεί όλες τις κοινωνικές, αλλά και πολιτικές δυνάμεις του τόπου
να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα, για τα μέτρα στήριξης του νησιού μας, για τις
δέουσες αποζημιώσεις όσων επλήγησαν, για μέτρα πρόληψης ανάλογων καταστάσεων, για
την άμεση προβολή των Κυθήρων ως τόπου έτοιμου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όσων
θέλουν να μας επισκεφθούν.

Η αναβάθμιση της Εγχωρίου Περιουσίας, την οποία στηρίζουμε, στο πλάι της τοπικής
αυτοδιοίκησης μας, μπορεί να αποτελέσει το μοχλό επαναφοράς του κατεστραμμένου
φυσικού περιβάλλοντος και στήριξης των πληγέντων. Εμείς οφείλουμε να συζητήσουμε για
την ανάπτυξη των Κυθήρων, σε όφελος όλων των κατοίκων και όχι μιας μικρής μερίδας,
όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Κυθήρων θα συνεισφέρει με όλες της τις
δυνάμεις στην προσπάθεια ανάδειξης και υιοθέτησης θετικών αναπτυξιακών προτάσεων. Σε
αυτή την προσπάθεια “χωρούν” όλοι όσοι δεν έχουν παρωπίδες».
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