
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 
 

To Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ για τις καταστροφικές πυρκαγιές 

 και  έμπρακτη δράση αλληλεγγύης 

 

 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους και όλη 

την κοινωνία που παραμένει συγκλονισμένη από τις καταστροφικές πυρκαγιές 

στην Εύβοια, τη Βαρυμπόμπη, την Ηλεία, τα Βίλια και τις άλλες περιοχές της 

χώρας. Συμμεριζόμαστε την μεγάλη οργή για την αδυναμία των υπευθύνων  

και του κρατικού μηχανισμού να προστατέψει τα δάση και τους 

ανθρώπους από τις φωτιές. Δεν συμμεριζόμαστε τις όποιες κυβερνητικές 

διακηρύξεις περί «υποδειγματικής διαχείρισης» την ώρα που εκατοντάδες 

χιλιάδες στρέμματα γης και ολόκληρα χωριά γίνονταν στάχτη. Την ευθύνη  

της καταστροφής έχουν η διαχρονική πολιτική των περικοπών σε 

δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία, η παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας 

της φύσης και αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής, οι νόμοι 

που βλέπουν (και) το περιβάλλον σαν πηγή κέρδους για τους «επενδυτές». 

 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ δηλώνει υπερήφανο για τους συναδέλφους και τις 

συναδέλφισσες δημοσιογράφους και εργαζόμενους/ες όλων των ειδικοτήτων 

στα ΜΜΕ που, με τις κάμερες, τα μικρόφωνα και τους φακούς στα χέρια, 

έδωσαν τη μάχη της ενημέρωσης, κυριολεκτικά κάτω από τις πιο αντίξοες 

συνθήκες. Τόσο τις καιρικές, δουλεύοντας με κίνδυνο της υγείας και της ζωής 

τους, όλες τις μέρες και ώρες, για να έχουν όλοι οι πολίτες έγκαιρη και έγκυρη 

εικόνα των γεγονότων. Όσο όμως και τις εργοδοτικές-κυβερνητικές: Με 

πιέσεις -σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και με κόψιμο συναδέλφων στον αέρα- 

για απόκρυψη περιστατικών, δηλώσεων των πληγέντων και στοιχείων τα 

οποία αναδείκνυαν τις κυβερνητικές ευθύνες στην κακή διαχείριση της κρίσης, 

καθώς και με την απόφαση της κυβέρνησης τις πρώτες μέρες να κάνει τις 

επίσημες ενημερώσεις της χωρίς δημοσιογράφους και τις “ενοχλητικές” 

ερωτήσεις τους.  

 

Ήταν ακόμα μια απόπειρα ελέγχου της ενημέρωσης και φίμωσης των 

λειτουργών της που ως ΕΣΠΗΤ έχουμε πολλές φορές καταγγείλει την 

τελευταία χρονιά της πανδημίας. Και βρήκε την πιο κραυγαλέα έκφρασή της 

στην φασιστική επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του ΟPEN, κάτω από τα 

μάτια της αστυνομίας χωρίς εκείνη να επεμβαίνει. Καταδικάζουμε 

απερίφραστα την επίθεση και αναμένουμε μαζί με τις άλλες Ενώσεις τα 

αποτελέσματα των ερευνών για τη σύλληψη των δραστών, καθώς και την 

απόδοση ευθυνών στους αστυνομικούς που ήταν μπροστά και παρέμειναν 

άπραγοι. 

 

Το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους πυρόπληκτους σε 

κάθε γωνιά της χώρας, που έχασαν τα σπίτια, τις περιουσίες, τις εργασίες τους, 

τους κόπους μιας ζωής.  Κυβέρνηση και κράτος θα πρέπει να ανταποκριθούν 

άμεσα και ουσιαστικά με γενναία  μέτρα αποζημίωσης και ανακούφισής τους 

και όχι με ελεημοσύνες και ψεύτικες εξαγγελίες που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ 

γιατί ο πόνος τους θα φύγει από την επικαιρότητα και θα ξεχαστεί. Απαιτεί 

επίσης, μαζί με τους πληγέντες και όλη την κοινωνία, την φυσική 



αποκατάσταση των καμένων περιοχών μακριά από κάθε είδους 

«αξιοποιήσεις» που θα τις καταστρέψουν ακόμα περισσότερο. 

 

Ταυτόχρονα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους δασοπυροσβέστες που 

πάλεψαν παρά τα πενιχρά μέσα με αυτοθυσία με τις φλόγες, όπως και προς 

όλους τους  πολίτες που στάθηκαν οι ίδιοι απέναντι στις πυρκαγιές και 

έσωσαν ανθρώπους, σπίτια και περιουσίες, μετρώντας τις δικές τους  

απώλειες σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια. Δηλώνει ότι θα στηρίξει κάθε 

αγώνα στη συνέχεια για δημόσιες υπηρεσίες και πραγματικά μέτρα 

προστασίας του περιβάλλοντος, ενάντια στις πολιτικές που το καταστρέφουν. 

 

Τέλος, ενημερώνει ότι είναι διατεθειμένο άμεσα να αναλάβει έμπρακτα και 

στοχευμένη δράση αλληλεγγύης προς τα θύματα της καταστροφής και τα 

μέλη της. (σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες Ενώσεις).  

 

Για το λόγο αυτό καλούμε τους συναδέλφους/ισσες μέλη που τυχόν 

επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές και χρήζουν στήριξης 

(οικονομικής, διεκδίκησης αποζημιώσεων και κάθε άλλης), όπως και όλους 

τους συναδέλφους/ισσες που επιθυμούν να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια, 

να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ένωσης. 

 

Το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ 

 


