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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΣΗ ΕΝΩΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΑΝΗ, ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ ΜΕΣΑ ΣΙ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΕ ΠΤΡΚΑΓΙΕ 

Η επόκελε κέξα βξίζθεη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ηόπνπ καο 

αληηκέησπνπο κε κηα πξσηνθαλή, δνθεξή θαηάζηαζε, κεηά ηηο 

θαηαζηξαθηθέο ππξθαγηέο.   Απαηηνύληαη επίκνλεο θαη ζπζηεκαηηθέο 

δξάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη 

άκεζα ησλ ππνδνκώλ γηα παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ύδξεπζεο, ηελ ππνζηήξημε ησλ πιεγέλησλ θαη ηελ  πξνζηαζία όζσλ 

ζπκπνιηηώλ καο ηε ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν, όπσο ηα παηδηά, νη 

ειηθησκέλνη, κε πξνβιήκαηα πγείαο θ.ά. 

Όινη γλσξίδνπκε, όηη είλαη πνιύ εύθνιν ζε κηα ηόζν θξίζηκε 

θαηάζηαζε λα απνδίδνπκε επζύλεο ζηηο δηάθνξεο δεκόζηεο ππεξεζίεο 

όπσο ε Ππξνζβεζηηθή, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο 

θιπ.  Όκσο,  ε Δεκνηηθή αξρή πνπ θαηαγγέιιεη  ζνβαξέο ακέιεηεο 

θαη νιηγσξίεο  ζηε δηαρείξηζε ηεο  θξίζεο, νθείιεη πξνεγνπκέλσο  λα  

έρεη ινγνδνηήζεη γηα ηηο δηθέο ηεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο 

(πξόιεςε, πξνεηνηκαζία, δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο).   

Όζν γη΄απηό πξνβιέπνληαη,  ζεζκηθά,  δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 

απνινγηζκό ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ πληνληζηηθνύ Σνπηθνύ 

Οξγάλνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ΙΟΛΑΟ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνέξρεηαη από δαζηθέο 

ππξθαγηέο. 

Ωζηόζν ηώξα,  είλαη αλάγθε  λα δξάζνπκε ζπιινγηθά θαη λα 

εξγαζζνύκε πνιύ εληαηηθά  γηα ηελ παξνρή άκεζεο βνήζεηαο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ πιεγέλησλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο 

πγείαο, θαζώο θαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

δεκηώλ.  Γηα ην ζθνπό απηό, θαινύκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο λένπο λα ζπλδξάκνπλ ηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο καο θαη ηνπο ηνπηθνύο 



Πξνέδξνπο νη νπνίνη γλσξίδνπλ θαιύηεξα ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

κε ηνλ νπζηαζηηθό ζπληνληζκό ηνπ Δήκνπ κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αλαθνύθηζε θαη ηελ 

έκπξαθηε βνήζεηα ησλ πιεγέλησλ ζπκπαηξησηώλ καο. 

Η αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ ηόζν  εθηεηακέλσλ   θαη 

πνιπεπίπεδσλ θαηαζηξνθηθώλ  ζπλεπεηώλ πνπ δνύκε απαηηνύλ πιήξε 

θαηαγξαθή θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ θαη έλα αμηόπηζην ζρέδην 

απνθαηάζηαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ζα δηαηεζνύλ πόξνη θαη 

ζα θαηαλεκεζνύλ ξόινη.  Απηό νθείιεη λα θάλεη παξάιιεια κε ηα 

παξαπάλσ ε Δεκνηηθή Αξρή θαη ζ΄απηό  ζα ζπκβάιινπκε κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε  όισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο καο.   Όινη νη 

ζπκπνιίηεο καο ζα ρξεηαζζεί λα γλσξίδνπλ  ην ζρέδην απηό θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ  ζ΄ απηό γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ηόπνπ καο.   Εθηόο από 

ηηο  αξκόδηεο αξρέο (Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηα θιπ) γηα ηελ εθπιήξσζή 

ηνπ, ν ηδησηηθόο ηνκέαο  πηζηεύνπκε όηη κπνξεί λα έρεη πνιύ 

ζεκαληηθή ζπκβνιή. 

Οη πάληεο γλσξίδνπλ, όηη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

θαηαζηξνθηθώλ ππξθαγηώλ ηνπ Απγνύζηνπ ππάξρνπλ επζύλεο πνπ 

πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα θαηαινγηζηνύλ όπνπ ππάξρνπλ. 

Η Ελσηηθή Κίλεζε Μάλεο κε ζνβαξόηεηα θαη κε 

ππεπζπλόηεηα θηλήζεθε πέξαλ ησλ άιισλ θαη λνκηθά, ππνβάιινληαο 

ηελ δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα ηνπ θ. Πέηξνπ Καπεξλαξάθνπ, αιιά θαη 

ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ήξζαλ ζε γλώζε καο ζηνλ θ. 

Εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ Γπζείνπ, γηα ηα πεξαηηέξσ. 

Σέινο, δειώλνπκε όηη από ηελ πιεπξά καο ζα ζπκβάιινπκε 

ζηελ ζπλνιηθή εθαξκνγή ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ, αλαζπγθξόηεζεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππαξρόλησλ πξνβιεκάησλ. 

Απηό απνηειεί δέζκεπζε γηα εκάο θαη ζα ην ππεξεηήζνπκε 

ζπλεξγαδόκελνη κε θάζε αξκόδην θνξέα θαη ππεξεζία, γηα ην θαιό 

ηνπ ηόπνπ καο θαη ησλ ζπκπαηξησηώλ καο. 

Ο Επηθεθαιήο   

Ελσηηθήο Κίλεζεο Μάλεο 

Σδαλέηνο ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ 


