Συγκλονίζει η Ζυγούλη: «Ο
πατέρας μου σώθηκε από της
φλόγες μέσα σε ένα φρεάτιο με
νερό» !
Συγκλονίζει η Κάτια Ζυγούλη με την ανάρτηση της
στα social media, καθώς εξηγεί πως ο γιός και ο
πατέρας της γλίτωσαν από τη δολοφονική φωτιά
στο Νέο Βουτζά !
H φωτιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική
απείλησε και το σπίτι της οικογένειας του Σάκη
Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη στο Νέο Βουτζά.
H Κάτια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές
που έζησε ο πατέρας της αλλά και ο μικρός της
γιος που βρίσκονταν εκεί !
«Βλέπω τώρα τον γιο μου να παίζει με το νερό,
γιατί ειδοποιήθηκα εγκαίρως από την Στέλλα για
την φωτιά και θα την ευγνωμονώ για πάντα. Και
αισθάνομαι τυχερή που ο πατέρας μου σώθηκε από
της φλόγες μέσα σε ένα φρεάτιο με νερό την
τελευταία στιγμή και μπορώ πάλι να τον
αγκαλιάσω. Και αισθάνομαι τυχερή που σε λίγες
ημέρες θα μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου που
θα είναι και πάλι λειτουργικό. Μα αυτό που με
κάνει πιο τυχερή είναι πως δεν θα ξεχάσω τι
έγινε.
Κάθε πρωί θα κοιτάω από το παράθυρο μου όλες
τις μάνες που έμειναν με άδειες αγκαλιές, όλα
τα παιδιά που έχασαν τις μητέρες τους, όλους
τους ανθρώπους που χάσανε τους δικούς τους,

όλους μου τους φίλους που χάσανε τα σπίτια
τους. Όλους τους γείτονες μου που χάσανε την
ζωή τους. Θα τους θυμάμαι κάθε μέρα, με θλίψη
αλλά και ότι δώρο μπορεί να σημαίνει αυτό…»,
έγραψε η ίδια στην ανάρτηση με τη φωτογραφία
του γιού της που μπορείτε να δείτε παρακάτω…

Δεν είναι πυρκαγιές αλλά
δολοφονικοί εμπρησμοί !
Τα λόγια είναι περιττά για αυτή την τραγωδία που βρήκε τη
χώρα μας με τις δολοφονικές φωτιές της Αττικής και όλοι αυτή
την ώρα θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να καταλάβουμε
ότι το θέμα δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση και
άναρθρες κραυγές.
Ούτε φυσικά είναι ακόμη η ώρα να ζητήσουμε ευθύνες του

κράτους, είτε του τωρινού είτε διαχρονικά, και παραιτήσεις
διότι ακόμα τώρα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και οργάνωση
μήπως και σωθούν ζωές. Οι ευθύνες και τα αίτια θα πρέπει να
αναζητηθούν αφού τελειώσει οριστικά η τραγωδία.
Το βέβαιο είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν τολμούν να
εκστομίσουν. Ότι δηλαδή σαφώς και δεν πρόκειται για τυχαίες
πυρκαγιές, αλλά για οργανωμένους δολοφονικούς εμπρησμούς !
Όταν δηλαδή έχουμε καμιά διακοσαριά μέτωπα που ξέσπασαν
σχεδόν ταυτόχρονα στο νομό Αττικής, αλλά και μικρότερα
μέτωπα άλλου (Κορινθία, Κρήτη, Μεσσηνία), τότε δεν μπορούμε
ούτε κατά διάνοια να μιλήσουμε για τυχαίες πυρκαγιές !
Μάλιστα οι δολοφόνοι ήταν τόσο καλά οργανωμένοι που φαίνεται
πως είχαν μελετήσει και το μετεωρολογικό δελτίο και γνώριζαν
καλά τις θερμοκρασίες και τον άνεμο, και πως αυτά θα
βοηθήσουν το στόχο τους, στις περιοχές που χτύπησαν
Επίσης δεν στέκουν στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά που
διαχρονικά λέγονται για οικοπεδοφάγους και πυρκαγιές για
επενδυτική εκμετάλλευση. Και δεν στέκουν γιατί οι
οικοπεδοφάγοι δεν καίνε και κατοικημένες περιοχές με στόχο
να κάψουν σπίτια και ανθρώπους. Επίσης οι οικοπεδοφάγοι δεν
καταστρέφουν ποτέ το κάλος περιοχών που υποτίθεται ότι
θέλουν να εκμεταλλευτούν επενδυτικά…
Ποιος το έκανε και γιατί ; Δεν μπορούμε προς το παρών να
είμαστε βέβαιοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε
και τους πολιτικούς λόγους, ακόμα και την ανάμειξη ξένων
δυνάμεων ! Το βέβαιο είναι ότι η χώρα μας δέχθηκε μια
βάρβαρη δολοφονική επίθεση και ως τέτοια πρέπει να
αντιμετωπιστεί.
Ας θυμηθούμε όμως λίγο καλύτερα και το 2007 τις
καταστροφικές φωτιές στην Πελοπόννησο, όταν τότε η σημερινή
αξιωματική αντιπολίτευση (Ν.Δ.) ήταν στην κυβέρνηση με τον
Καραμανλή και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια αντιπολίτευση του 4 % που
έκανε δημαγωγική αντιπολίτευση, ζητούσε παραιτήσεις κλπ.,

μέσα στα αποκαϊδια.
Τότε λοιπόν επρόκειτο και πάλι για οργανωμένους εμπρησμούς,
αλλά σχεδόν κανένας δεν τολμούσε να το εκστομίσει σε
κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Λίγες ήταν οι εξαιρέσεις
υπουργών της κυβέρνησης όπως ο Πολύδωρας που μίλησαν για
ασύμμετρη απειλή και εμπρησμούς και μάλιστα ουσιαστικά
«αδειάστηκαν» από τον προβοκάτορα Καραμανλή που κάλυπτε τους
εμπρησμούς και φυσικά αποδοκιμάστηκε και από το κόμμα της
σημερινής κυβέρνησης (Συνασπισμός)
Αξίζει όμως, ως «αιρετικά» που είμαστε, να σας αποκαλύψουμε
τι είχε συμβεί τότε, έντεκα χρόνια πριν, διότι πιθανότατα να
σχετίζεται και με το σήμερα. Λίγα στόματα είχαν λοιπόν
ανοίξει και είχαν πει δειλά, δειλά την αλήθεια, πως δηλαδή
τις φωτιές είχαν βάλει αντιεξουσιαστικά γκροπούσκουλα ! Ένας
από αυτούς ήταν και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε
τηλεοπτική του συνέντευξη.
Αλλά γιατί να το έκαναν αντιεξουσιαστές και τι συμφέροντα
εξυπηρετούσαν ; Tο έκαναν μέσα σε ένα γενικευμένο πλαίσιο
αποεπένδυσης και παραγωγικού σαποτάζ που συνεχίζεται και
σήμερα στη χώρα μας και στο οποίο πάντα πρωταγωνιστούσε η
λεγόμενη αριστερά !
Τότε λοιπόν επρόκειτο να περάσει η κυβέρνηση της Ν.Δ.-με
επικεφαλής τον αρμόδιο υπουργό Σουφλιά- έναν νόμο που θα
ξεμπλόκαρε τουριστική γη για επενδύσεις, κυρίως στην
Πελοπόννησο. Επειδή λοιπόν τότε οι δυνάμεις της ρωσόδουλης
αριστεράς ή φασιστο-αριστεράς δεν ήθελαν την απελευθέρωση
γης και τις επενδύσεις που θα έρχονταν, ουσιαστικά τις
ακύρωσαν με τις φωτιές που έβαλαν αντιεξουσιαστές οι οποίοι
είχαν κάλυψη από το πολιτικό καθεστώς και από τον ίδιο τον
Καραμανλή !

Και τις ακύρωσαν γιατί ουδείς αργότερα τόλμησε να φέρει ένα
τέτοιο νομοσχέδιο και επενδύσεις πάνω στα καμένα, αφού το
μυαλό των περισσοτέρων θα πήγαινε στη δημαγωγική γραμμή της
αριστεράς πως οι εμπρησμοί γίνονται από καταπατητές και
επενδυτές που καταστρέφουν τη φύση στο βωμό του κέρδους και
λοιπές αρλούμπες…
Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε συγκρίσεις και συνειρμούς με το
σήμερα ; Αρκετές αν και δεν νομίζουμε οι σημερινοί εμπρησμοί
να έχουν να κάνουν με θέμα ματαίωσης επενδύσεων, αφού αυτό
μπορεί να το κάνει καλύτερα και η κυβέρνηση της «πρώτη φορά
αριστερά» που πλέον έχει και την εξουσία. Ο λόγος των
εμπρησμών πρέπει να είναι κάποιος άλλος.
Προς το παρών αυτά μπορούμε να πούμε, όμως θα συνεχίσουμε να
ψάχνουμε και να παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και
πιστεύουμε θα επανέλθουμε σύντομα με αποκαλύψεις.

