
Οι κυβερνητικές εξαγγελίες 
για τους πυρόπληκτους 
δεν διασφαλίζουν την επιβίωση του λαού 
στη Βόρεια Εύβοια

Τα αποσπασµατικά και ελλιπή µέτρα της κυβέρνησης δεν αντιµετωπίζουν την 
τραγικότατη κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια. Αφήνουν τον λαό µόνιµα 
εκτεθειµένο σε φυσικές καταστροφές, χωρίς εξασφαλισµένο εισόδηµα και δουλειά για 
τα επόµενα χρόνια, προσθέτουν νέες δυσκολίες επιβίωσης αντί να ανακουφίζουν και να 
στηρίζουν ουσιαστικά τις αυξηµένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

100% αποζηµίωση για όλους. Πλήρης, καθολική δωρεάν, 
άµεση αποκατάσταση των ζηµιών σe σπίτια, επιχειρήσεις, 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις και βοσκοτόπια, χωρίς πλαφόν-όρια, από το 
πρώτο ζώο - ρίζα κλπ.

Άµεσα µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας, ολοκληρωµένα - 
εκτεταµένα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά µέτρα µε την άµεση 
συµµετοχή των ρετσινάδων, δασεργατών, σε συνδυασµό µε τη 
διαχείριση του δάσους που θα δηµιουργηθεί. Παίρνοντας υπόψη το 
ιδιαίτερο ανάγλυφο, την έκταση της καταστροφής, τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις υποδοµής για τα χωριά, τις επιχειρήσεις, τα βοσκοτόπια 
και καλλιεργήσιµες εκτάσεις, έργα υποδοµής στο οδικό δίκτυο, στο 
δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης που είναι ήδη πλήρως 
υποβαθµισµένα.

Οργανωµένο - επιστηµονικό σχέδιο αναδάσωσης όλων των δασικών 
εκτάσεων που έχουν καεί µε αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

Αντί για αυτά η κυβέρνηση:
Ανακοίνωσε στεγαστική συνδροµή που όχι µόνο δεν καλύπτει την παραπάνω ανάγκη 
αλλά κατά 20% οδηγεί τους πυρόπληκτους στην οµηρία των τραπεζών και δανείων.

Αφήνει στον αέρα την επιβίωση των ρετσινάδων, αγροτών, κτηνοτρόφων. Οι επιδοτή-
σεις που δίνει δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την πλήρη αποκατάσταση σε µέσα, 
εργαλεία, τροφές, ζώα κλπ. που έχουν καταστραφεί ή που χρειάζονται ειδικά µέτρα στή-
ριξης για να διατηρηθούν στον τόπο τους. Πόσο µάλλον δεν απαντούν από πού θα 
ζήσουν οι ρετσινάδες τα επόµενα χρόνια αφού καταστράφηκαν τα δάση από τα οποία 
ζουν. Από πού θα εξασφαλίσουν τροφή για τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι; Πώς θα αποκα-
τασταθεί η ζηµιά σε ελαιοκαλλιέργειες µε 2-10 ευρώ το δέντρο;

Εµπαίζει τους εργαζόµενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους µικρούς αυτοαπασχολού-
µενους που αντί για διαγραφή χρεών, προβλέπει ολιγόµηνη αναστολή. Πότε και πώς θα 
εξασφαλίσουν εισόδηµα και θα καταφέρουν να αποπληρώσουν παλιά και νέα χρωστούµενα;

Απλά αναφέρει ότι θα κάνει αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα, δεν κάνει κουβέ-
ντα για προληπτικά µέτρα αντιπυρικής προστασίας.

Μοιράζει σε ιδιώτες «αναδόχους» την αναδάσωση των δασικών εκτάσεων ανοίγοντας 
το δρόµο να προχωρήσουν διάφορα επιχειρηµατικά σχέδια στις καµένες περιοχές. Ταυ-
τόχρονα µεταφέρει τη ∆ασική Υπηρεσία στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
συνδέοντας ακόµα περισσότερο τα δάση µε τις επιζήµιες «πράσινες» επενδύσεις στο 
χώρο της Ενέργειας.

Αυτό που επείγει είναι: 



Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό!
Ο λαός της Βόρειας Εύβοιας απέδειξε µε τη µαχητική, ηρωική του στάση 
µέσα στην πύρινη λαίλαπα πως µπορεί να πάρει την υπόθεση στα χέρια 
του, να σώσει ο ίδιος τον εαυτό του.
∆εν χάθηκε καµία ζωή επειδή το εξασφάλισε η λαϊκή αυτενέργεια και 
πρωτοβουλία. Ό,τι σώθηκε σώθηκε από τη µάχη που έδωσαν σώµα µε 
σώµα µε τη φωτιά κάτοικοι, πυροσβέστες, εθελοντές. Για µια ακόµα φορά 
φάνηκε η γύµνια του κρατικού µηχανισµού όταν αυτή αφορά την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και φυσικού πλούτου.

Ο θυµός, η αγανάκτηση, η οργή, αλλά και η πρωτοβουλία και άµεση 
δράση του λαού της Βόρειας Εύβοιας τώρα να γίνουν λαϊκή οργανωµέ-

νη διεκδίκηση, δράση, αλληλεγγύη για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
αποζηµίωση, για να προστατευτεί ο φυσικός πλούτος, για να θωρακι-

στεί ο λαός της Εύβοιας από νέες φυσικές καταστροφές.

Καµία εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Ν∆ που συνεχίζει το έγκληµα διαρ-
κείας των προηγούµενων κυβερνήσεων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να κάνουν 
Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορούν να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους για την έλλειψη 
ολοκληρωµένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας που αφήνει τα δάση απροστάτευτα, 
το Πυροσβεστικό Σώµα υποστελεχωµένο µε απαρχαιωµένες υποδοµές, τους κατοίκους 
πλήρως εκτεθειµένους σε κάθε φυσικό φαινόµενο και καταστροφή. Το σχέδιό τους για 
την επόµενη µέρα, µε «σηµαία» το υπερµνηµόνιο του Ταµείου Ανάκαµψης της ΕΕ και 
τη λεγόµενη πράσινη ανάπτυξη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία των λαϊκών δικαι-
ωµάτων και του φυσικού πλούτου στο βωµό των κερδών των «φαιοπράσινων» επενδυτών.
Υπάρχει πολύτιµη πείρα, η όποια αποκατάσταση ζηµιών έχει γίνει σε άλλες 
περιοχές ήταν αποτέλεσµα λαϊκής, οργανωµένης πίεσης και διεκδίκησης. Τα 
ανεπαρκέστατα µέτρα µπροστά στο µέγεθος των καταστροφών που κάθε φορά παίρνουν 
οι κυβερνήσεις κολλάνε σε µακροχρόνιες διαδικασίες, ενώ µεγάλο µέρος των πληγέ-
ντων δεν αποζηµιώνεται καν. Ο λαός της Βόρειας Εύβοιας γνωρίζει το πώς αντιµετωπί-
στηκαν οι συνέπειες από τις πυρκαγιές στη Λίµνη και τη φονική πληµµύρα στο Μα-
ντούδι, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι αποζηµιώσεις για τα σπίτια, τις 
υποδοµές προϋπόθεταν οι ίδιοι οι πληγέντες να βάλουν το χέρι στη τσέπη για τις µελέ-
τες, να προσκοµίζουν τιµολόγια για την υποδοµή που έχασαν, να µετράνε και να 
ψάχνουν οι ίδιοι τα καµένα και πνιγµένα ζώα που χάθηκαν. Να εξαιρούνται τα αδήλω-
τα ζώα, σπίτια, στάβλοι κλπ., να τίθενται περιορισµοί για τις ανεπαρκείς αποζηµιώσεις 
που εξαιρούν τους µικροϊδιοκτήτες. 

Καµία επανάπαυση πως η «Ειδική Επιτροπή Οικονοµικής Ανα-
συγκρότησης» της κυβέρνησης θα αντιµετωπίσει την κατάσταση. 
Οι διάφοροι «σωτήρες» το µόνο που κάνουν είναι να κατευνάζουν τις 
αντιδράσεις και τα δίκαια αιτήµατα των λαϊκών δυνάµεων.

Σε κάθε χωριό, πόλη οι κάτοικοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους! 
Οργανώνοντας Επιτροπές Αγώνα, αλληλεγγύης, διεκδίκησης, διαµορφώνοντας όρους 
πίεσης σε κυβέρνηση – Περιφέρεια - δήµους για 100% αποζηµιώσεις, άµεσα µέτρα στέ-
γασης – διατροφής - υγιεινής διαβίωσης για όλους τους πυρόπληκτους, άµεση καταγρα-
φή όλων των ζηµιών, να ξεκινήσουν άµεσα τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και 
θωράκισης, µέτρα αντιπυρικής προστασίας. Να αξιοποιηθεί η πολύτιµη πείρα των 
ρετσινάδων, άλλων επαγγελµατιών και εργαζοµένων της περιοχής που γνωρίζουν το 
δάσος, συµβάλλοντας µε σταθερό εισόδηµα στην αποκατάσταση του δάσους.
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