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∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ 
∆ΩΡΕΑΝ

ειδική έκδοση

ü Ασάφειες 
και αόριστες 
υποσχέσεις 
στη συνάντηση 
των πυρόπληκτων 
με τον εκπρόσωπο 
της κυβέρνησης

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Ολοι μια γροθιάΟλοι μια γροθιά
κανένας μόνος του στον αγώνα 
για να ζήσουν στον τόπο τους

Ο ∆. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Το κράτος που πορεύεται με σημαία τα συμφέροντα 

των επιχειρηματικών ομίλων δεν μπορεί να προστατεύσει τα δάση, 
τη ζωή και την περιουσία του λαού

Οι εγκληματικές ευθύνες της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν παραγράφονται. 
Μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό!

ü Καθολική συμμετοχή από τα 
χωριά της περιοχής στη μεγαλει-
ώδη συγκέντρωση, που έγινε 
το Σάββατο 21/8 με κάλεσμα 
του Σωματείου των ρετσινάδων, 
του Αγροτικού Συλλόγου Μαντου-
δίου και Επιτροπών Αγώνα πυρό-
πληκτων της περιοχής

ü Σαν μια γροθιά, 
σχεδιάζουν τα επόμενα 
αγωνιστικά βήματα |
Γερό αποκούμπι 
τα Κέντρα Αγώνα 
και Αλληλεγγύης 
σε κόμβο Στροφυλιάς 
και Ιστιαία

ü Σαν τα κοράκια τριγυρί-
ζουν στην περιοχή οι παρα-
τρεχάμενοι της κυβέρνη-
σης και της Τοπικής 
∆ιοίκησης, για να διασπά-
σουν τον λαό και να προω-
θήσουν τους σχεδιασμούς 
τους πάνω στα αποκαΐδια
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ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 4

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Οι ευθύνες δεν παραγράφονται! Είστε όλοι στο κάδ    ρο για το διαχρονικό έγκλημα σε βάρος του λαού
Η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη συζήτηση που έγινε την Τετάρτη 25 Αυγούστου 
στη Βουλή για τις πρόσφατες πυρκαγιές

Θ έλουμε σήμερα και απ’ αυτό το βήμα να εκφράσουμε τη 
συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι έζη-
σαν τον πύρινο εφιάλτη, σε όλους όσοι, από τη μια στιγ-
μή στην άλλη, είδαν να καταστρέφεται το σπίτι τους, ο 

τόπος τους, η ζωή τους.
Είμαστε μαζί στον αγώνα να σταθούν ξανά στα πόδια τους, 

να πάρουν πίσω τη ζωή τους.
Και όσο κρίσιμο ζήτημα είναι να στηριχτούν όλοι οι πληγέ-

ντες και τελικά να αποκατασταθεί πλήρως ό,τι κατέστρεψε η 
φωτιά, άλλο τόσο κρίσιμο είναι να μην ξεχαστούν οι εγκλημα-
τικές ευθύνες, να αναδειχτούν οι αιτίες: Πώς και γιατί φτάσαμε 
ως εδώ, να βγουν όλα τα αναγκαία συμπεράσματα.

Μπορείτε να ζητάτε όσες συγγνώμες θέλετε...
Να επικαλείστε λάθη και παραλείψεις...
Να υπόσχεστε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν!!!
Ομως εδώ, δεν μιλάμε για άλλο ένα καλοκαίρι με μεγά-

λες πολυήμερες φωτιές.
Μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή, κατα-

στροφή λαϊκών περιουσιών.
Πάνω από 1.200.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη μα-

ζί με σπίτια και καλλιέργειες.
Κι αυτή η τεράστια καταστροφή δεν οφείλεται σε κά-

ποια επιμέρους λάθη και παραλείψεις...
Αλλωστε, οι υπουργοί σας με την έναρξη της αντιπυρι-

κής περιόδου διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους ότι δή-
θεν «έχει γίνει μια εξαιρετικά πρότυπη δουλειά, μια πραγ-
ματική τομή φέτος, όχι μόνο όσον αφορά τα μέσα και τους 
εξοπλισμούς, αλλά και το προσωπικό».

Αυτά έλεγαν.

Το πρόβληµα βρίσκεται στην 
απουσία µιας ολοκληρωµένης 
διαχείρισης και προστασίας 
των δασών
Κυρίες και κύριοι,
Το πρόβλημα βρίσκεται στην απουσία μιας ολοκληρω-

μένης διαχείρισης και προστασίας των δασών και σ’ αυτό 
το πλαίσιο λείπει ένα σύγχρονο συνολικό σχέδιο αντιπυ-
ρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, εξειδικευμένο και 
για κάθε δασικό σύμπλεγμα.

Τέτοιο ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο δεν είχε ούτε η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, ούτε και καμιά προηγούμενη κυβέρνηση.

Εκτός και αν μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι φεύγοντας άφησε τουλάχι-
στον στα κυβερνητικά συρτάρια ένα τέτοιο σχέδιο και όχι κάποια 
αποσπασματικά μέτρα που κινούνται στην πεπατημένη...

Ακούσαμε ξανά τα περί κλιματικής κρίσης, πρωτοφανούς επίθε-
σης της φύσης και άλλα παρόμοια. Λες και χρειάζεται πολύ μυα-
λό για να καταλάβει κάποιος ότι αυτό λίγο ως πολύ πάντα ισχύει 
και θα ισχύει πολύ περισσότερο στο μέλλον...

Γι’ αυτό και ένα κράτος, μια κυβέρνηση γι’ αυτά τα αρνητικά σε-
νάρια, για τέτοιες κρίσεις και προβλήματα πρέπει να προετοιμάζεται.

Δυστυχώς, όμως, το αστικό κράτος σας και η κυβέρνησή σας, 
ακριβώς επειδή πορεύονται με σημαία τα συμφέροντα των λί-
γων, των ομίλων, και όχι των πολλών, του λαού, δεν παίρνει μέ-
τρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του ελληνικού λαού, 
γιατί τα θεωρεί «κόστος»!

Τρανταχτή απόδειξη ότι όχι μόνο δεν είστε προετοιμασμένοι, αλ-
λά χρησιμοποιείτε κιόλας την κλιματική κρίση ως δικαιολογία, για 
να καλύψετε τις ανεπάρκειες, τα κενά, τις τεράστιες ελλείψεις σας.

Για πείτε μας, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη και όλοι εσείς που έχε-
τε κάνει «καραμέλα» την κλιματική κρίση και ορκίζεστε στο πε-
ριβάλλον:

— Η κλιματική κρίση φταίει που φέτος στην Αττική δόθηκαν 
μόλις 30.000 ευρώ για δασικούς δρόμους;

— Η κλιματική κρίση φταίει που ο μέσος όρος ηλικίας των πυ-
ροσβεστών είναι 45-50 χρόνων, εξουθενωμένοι από τις τεράστι-
ες μετακινήσεις και τη συνεχή επιφυλακή;

Στα Γεράνεια Ορη μετακινήσατε πυροσβέστες ακόμα κι από τον 
Εβρο. Και μετά σας φταίει η κλιματική κρίση. Σαν δεν ντρεπόμαστε!

Τέτοιες μεγάλες καταστροφές σαν τη φετινή είχαμε και πριν 
30 χρόνια:

Το 1988, 33 χρόνια πριν, κάηκαν στη χώρα μας 1,5 εκατομμύ-
ριο στρέμματα δασικής και γεωργικής γης.

Το 1999, 22 χρόνια πριν, καταγράφηκαν οι περισσότερες πυρ-
καγιές των τελευταίων 25 ετών.

Το 2000, 21 χρόνια πριν, ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή, κά-

ηκαν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα.
Το ίδιο και με τις πλημμύρες:
Τον Μάρτη του 1987, 34 χρόνια πριν, στις μεγάλες πλημμύρες 

είχαμε 10 νεκρούς.
Τον Αύγουστο του 1990, μια άλλη μεγάλη πλημμύρα έπνιξε 5 

ανθρώπους στην κεντρική Ελλάδα και τον Νοέμβρη του 1992, μια 
ισχυρή βροχή ισοπέδωσε την Καβάλα, καταστρέφοντας το 70% 
του οδικού της δικτύου και σκοτώνοντας 4 ανθρώπους.

Τότε βέβαια κανείς δεν μιλούσε ακόμα για την κλιματική αλλα-
γή ως το «τέλειο άλλοθι» για όλες τις καταστροφές.

Εχετε λερωµένη τη φωλιά σας, 
διαχρονικά εγκληµατήσατε 
κατά του λαού
Ακόμα και αν δεχτούμε ότι αυτές οι καταστροφές ήταν τα πρώ-

τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής, τι σας εμπόδισε όλους εσάς 
που κυβερνήσατε επί 30 και πλέον χρόνια, να πάρετε μέτρα, να 
προσαρμόσετε σχέδια και υποδομές, ώστε να περιορίζονται οι ζη-
μιές και να προστατεύεται ο λαός;

Η απάντηση είναι μία: Η πολιτική στήριξης των καπιταλιστικών 
κερδών σε βάρος των λαϊκών αναγκών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αναμφίβολα την πρώτη ευθύνη σήμερα.
Αλλά όλοι όσοι κυβερνήσατε, βρίσκεστε στο κάδρο των ευθυ-

νών και όχι έξω απ’ αυτό.
Ολοι σας έχετε «λερωμένη τη φωλιά σας». Διαχρονικά εγκλη-

ματήσατε κατά του λαού, κατά των δασών και του περιβάλλοντος.
Ποια κυβέρνηση, ενώ τα δάση αποτελούν το 65% του εδάφους 

της χώρας μας, έδωσε πάνω από το 0,04% του κρατικού προϋπο-
λογισμού για τα δάση, την προστασία τους;

Ποια κυβέρνηση ενίσχυσε τα Δασαρχεία για να μπορούν να α-
ντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανάγκες της δασοπροστασίας;

Η ΝΔ, από τα 17,7 εκατ. ευρώ που ζητούσαν τα Δασαρχεία όλης 
της χώρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης, πίστωσε μόλις 1,7 ε-
κατ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 10% των αναγκών τους.

Κι εδώ, επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν μπορεί να δικαιολογείται, 

γιατί επί των ημερών του, την περίοδο 2016 - 2019, έδωσε α-
κόμα πιο λίγα.

Για την προστασία του λαού από τις πυρκαγιές δεν έχετε - λέ-
τε - χρήματα, αλλά για να χρηματοδοτείτε τόσα χρόνια την ελ-
ληνική αποστολή που βρισκόταν στο Αφγανιστάν βρίσκατε 300 
εκατομμύρια το χρόνο!!!

Μάλιστα, δεν σας αρκούσε καν η 2η θέση που βρισκόσασταν 
στις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες. Διαθέσατε 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ 
για να φτάσετε στην κορυφή!!!

Ποια κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση της αντιεπι-
στημονικής διάσπασης της δασοπροστασίας, με τον εγκλημα-
τικό, τον δολοφονικό διαχωρισμό της πρόληψης από τη δασο-
πυρόσβεση; Καμιά.

Ολοι σας διατηρήσατε αυτό το έγκλημα που το πληρώνει ο 
λαός μας για πάνω από 20 χρόνια με μεγάλες καταστρο-
φές δασικού πλούτου και ανθρώπινων ζωών.

Αυτός ο αντιεπιστημονικός διαχωρισμός, ο διαχωρισμός 
της πρόληψης από την καταστολή των πυρκαγιών, αποτελεί 
μια βασική αιτία για την αρνητική κατάσταση που υπάρχει...

Και μάλιστα σε Υπηρεσίες που έχουν διαφορετικό ρό-
λο και κατεύθυνση και δεν συντονίζονται ούτε σε επίπε-
δο του ίδιου υπουργείου...

Ολη αυτή η κατάσταση φυσικά επιδεινώνεται τραγικά, 
αν τη δεις σε συνδυασμό με τη μηδενική χρηματοδότηση 
και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα.

Το σχήμα αυτό όχι μόνο δεν οδήγησε σε ενότητα μέ-
σων και δράσεων, αλλά είχε και ως αποτέλεσμα τη μεγα-
λύτερη υποχρηματοδότηση όλων των εμπλεκόμενων υπη-
ρεσιών, την απαξίωση συνολικά προσωπικού και μέσων.

Βλέπουμε κι εσάς, κ. Γεννηματά, να έχετε βγει στα κε-
ραμίδια... Δικαίως θα πει κάποιος.

Εσείς δεν ξέρετε τίποτα για όλα αυτά; Εσείς και το κόμμα 
σας, που για χρόνια κυβέρνησε, δεν έχετε καμιά ευθύνη;

Και όμως αυτή η αντιεπιστημονική διάσπαση της δασο-
προστασίας με τον διαχωρισμό της πρόληψης από την κα-
ταστολή θεσμοθετήθηκε επί των ημερών σας (το 1998), 
επί κυβέρνησης Σημίτη.

Σήμερα πολλοί από αυτούς που στήριξαν αυτόν τον δι-
αχωρισμό, κάνουν την αυτοκριτική τους, βλέποντας τα 

τραγικά αποτελέσματα αυτής της επιλογής.
Εσείς, κύριοι του ΚΙΝΑΛ / του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ, δεν έχετε 

τίποτα να πείτε;
Ποια κυβέρνηση είχε ως πολιτικό στόχο την ολοκληρωμένη δι-

αχείριση και προστασία του δάσους; Καμία.

Αντιµετωπίζετε όλοι το δάσος ως 
πεδίο καπιταλιστικής κερδοφορίας

Ολοι σας αντιμετωπίζετε το δάσος ως το πεδίο μιας αδηφάγας 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Και όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου, χτίζατε, ο ένας πάνω στον 
άλλο, με τους νόμους για τη ραγδαία εμπορευματοποίηση της γης.

Ετσι:
Η ΝΔ θέσπισε τη λεγόμενη «νέα πολιτική για τα δάση», ανα-

γνωρίζοντας τη δράση των μονοπωλιακών ομίλων στα δασικά οι-
κοσυστήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, με σειρά νόμων για τις «βοσκήσι-
μες γαίες», για τις «οικιστικές πυκνώσεις», αποχαρακτήριζε δα-
σικές εκτάσεις.

Μάλιστα, με νόμο που ψήφισε το 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαίρεσε τους 
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στον κλάδο του Τουρισμού α-
πό όλες τις απαγορεύσεις που διέπουν ένα αυθαίρετο!

Ολοι σας βαδίσατε στον ίδιο επικίνδυνο δρόμο.
Παραβλέποντας ότι ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία 

των δασών σημαίνει:
— Μελέτη διαχείρισης του δάσους, με παρεμβάσεις στη σύν-

θεση της βλάστησης, υλοτομίες, δασοτεχνικά έργα, συντήρηση 
και βελτίωση υποδομών και δικτύων.

— Σημαίνει σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας, που θα 
περιλαμβάνει όλα τα μέτρα (δασοκομικά, διαχειριστικά, αντιπυρικά), 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, που αυξάνουν την ικα-
νότητα του δάσους να αντιμετωπίσει τη φωτιά πριν αυτή ξεσπάσει.

— Σημαίνει εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης. Με 
γενναία χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξα-
σφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων.

Ποια κυβέρνηση στελέχωσε επαρκώς με το αναγκαίο μόνιμο προ-
σωπικό με σύγχρονα μέσα και υποδομές το Πυροσβεστικό Σώμα, 
το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί με φιλοσοφία και δομή Σώ-

ματος Ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του;
Δεν θέλω να πω πολλά, τα λέτε κι εσείς οι ίδιοι, για το εποχικό 

προσωπικό της δασοπυρόσβεσης που είναι γερασμένο, για τα μέ-
σα κατάσβεσης που είναι απαρχαιωμένα.

Μια πλευρά μόνο θέλω να τονίσω, που κανείς σκόπιμα δεν α-
ναδεικνύει και αφορά την αποδυνάμωση του επιχειρησιακού σχε-
διασμού του.

Ποιος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι 1.000 περίπου πυρο-
σβέστες στελεχώνουν τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια στα αεροδρό-
μια της «Fraport», στους ιδιωτικούς οδικούς άξονες και το «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» από τη μέρα ιδιωτικοποίησής του;

Γιατί κανείς σας δεν λέει κουβέντα για αυτό;
Προφανώς, γιατί δεν θέλετε να μπουν στο στόχαστρο οι λεγό-

μενοι επενδυτές αλλά και οι οικονομικές διευκολύνσεις που τους 
παρέχετε.

Ο,τι και να κάνετε λοιπόν, το κάδρο των εγκληματικών ευθυ-
νών σάς έχει όλους μέσα.

Βέβαια η κυβέρνηση της ΝΔ προκαλεί κι από πάνω, όταν λέει 
πως κυρίαρχος στόχος της ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής!

Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν 
θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές.

Είναι πρόκληση όμως να το επικαλείστε, λέγοντας μάλιστα ότι 
δεν χάθηκε κανένας ολόκληρος οικισμός.

Για ποιον οικισμό μιλάτε; Εδώ έχουν αφανιστεί ολόκληρες περι-
οχές, μία ολόκληρη περιοχή, η Βόρεια Εύβοια, αφανίστηκε.

Το έχετε πάρει χαμπάρι;
Το ότι δεν υπήρχαν θύματα, ή ακόμα και το ότι δεν κάηκε ο-

λόκληρος οικισμός, οφείλεται πρώτα απ’ όλα στην αυταπάρνη-
ση και την αυτοθυσία των κατοίκων, οι οποίοι μαζί με τους λίγους 
πυροσβέστες έδωσαν μάχη σώμα με σώμα με τις φωτιές και κα-
τάφεραν να σώσουν τη ζωή τους, τα σπίτια τους, τα χωριά τους.

Η ιεράρχηση που κάνατε, να αφήνετε το δάσος να καίγεται στο 
όνομα της προστασίας της ζωής, απέτυχε παταγωδώς.

Γιατί κατακάηκαν πάνω από 1.200.000 στρέμματα δασών, καλ-
λιεργειών τελικά και σπιτιών, αφού αν περιμένεις τη φωτιά δίπλα 
στα σπίτια δεν τη σταματάς.

Κάνατε «σηµαία» τις εκκενώσεις, κι 
αυτές χωρίς οργανωµένο µηχανισµό
Η δασική πυρκαγιά μπορεί και πρέπει να σταματάει μέσα στο 

δάσος, τα πρώτα 10 λεπτά, αν δεν θες να πάρει ανεξέλεγκτες δι-
αστάσεις.

Το πρόβλημα δεν μπορούν να το λύσουν τα εναέρια μέσα. Το 
κύριο βάρος έπρεπε και πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, στον σύγ-
χρονο αντιπυρικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης δι-
αχείρισης και προστασίας των δασών και της οργάνωσης των επί-
γειων δυνάμεων για πρώτη προσβολή.

Εσείς αντί να προσλάβετε και να οργανώσετε επίγειες δυνάμεις...,
αντί να υλοποιήσετε μέσω των δασικών υπηρεσιών με προσλή-

ψεις μόνιμου προσωπικού (επιστημονικού, δασεργατικού που θα 
χρησιμοποιηθεί για έργα το χειμώνα και το καλοκαίρι στη δασοπυ-
ρόσβεση κ.λπ.), με εκτέλεση μελετών και έργων διαχείρισης και 
αντιπυρικής προστασίας...

Τι κάνετε;
Προχωράτε μόνο σε παραπέρα ενίσχυση των εναέριων μέσων, 

τα οποία χρειάζονται αλλά δεν αποτελούν το κύριο μέσο. Κυρίως 
επιβραδύνουν, καθυστερούν την εξέλιξη.

Οι επίγειες δυνάμεις, όμως, σβήνουν τις δασικές πυρκαγιές.
Οι διάσπαρτες επίγειες δυνάμεις κάνουν την πρώτη προσβολή 

μέσα στο δάσος, με βάση τον συγκεκριμένο αντιπυρικό σχεδιασμό.
Κάνατε σημαία σας τις εκκενώσεις. Εκκενώσεις χωρίς σχέδιο, 

χωρίς εκπαίδευση, χωρίς υποδομές συγκέντρωσης, χωρίς εξασφά-
λιση όλων των προϋποθέσεων.

Οπου έγιναν, έγιναν οριζόντια χωρίς να έχετε εξασφαλίσει έναν 

οργανωμένο μηχανισμό εκκενώσεων. Χώρια που σε κάποιες πε-
ριπτώσεις στέλνατε τον κόσμο μέσα στις φλόγες από λάθος, που 
αποφεύχθηκε ακριβώς γιατί ο κόσμος ήξερε τον χώρο του, έσβη-
νε τις φωτιές και δεν πειθάρχησε στις λάθος εντολές. Ημουν και 
προσωπικά μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος σε εξέλιξη πυρκα-
γιάς και σας έκανα παρέμβαση γι’ αυτό!

Κι όμως, αν κάτι έπρεπε να είχατε εξασφαλίσει μετά την τρα-
γωδία στο Μάτι, ήταν αυτό. Και όχι «εκκενώστε, δηλαδή τρέξ-
τε να σωθείτε».

Οι ευθύνες, λοιπόν, δεν παραγράφονται.
Η επιμονή σας, μάλιστα, πριν καλά καλά οι φωτιές σβήσουν, να 

περάσει η συζήτηση στην επόμενη μέρα, μη νομίζετε ότι θα σας 
απαλλάξει απ’ αυτές τις ευθύνες. Το αντίθετο.

Οι µπίζνες στα καµένα 
µόνο «πράσινες» δεν είναι
Οσο πιο πολύ μιλάτε για τη δήθεν «πράσινη μετάβαση», η οποία 

επιβάλλεται από την κλιματική κρίση, τόσο πιο πολύ καρφώνεστε.
Σαν «έτοιμοι από καιρό» προβάλλετε ως μοναδική διέξοδο τις 

δήθεν πράσινες μπίζνες.
Μόνο που οι δουλειές πάνω στα καμένα μόνο πράσινες δεν είναι.
Κι αυτά περί προστασίας του περιβάλλοντος είναι για τις εκθέ-

σεις του Δημοτικού.
Και η λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» με πρόσχημα φυσικά το 

περιβάλλον, μπας και ξεγελάσετε τα νέα παιδιά, τον λαό, στόχο 
έχει να διαμορφωθούν μεγαλύτεροι ρυθμοί κερδοφορίας για νέ-
ες επενδύσεις στον τομέα της «πράσινης ενέργειας» και άλλους 
κλάδους της οικονομίας.

Ολοι γνωρίζουν ότι το δάσος είναι το μοναδικό κοινωνικό αγα-
θό, ο μοναδικός φυσικός πόρος που με τη λειτουργία του εγκλω-
βίζει τον άνθρακα και παράγει οξυγόνο, με μοναδική προϋπόθεση 
την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του, για να βελτιώ-
σει ακόμη περισσότερο την προσφορά του αυτή.

Πόσο υποκριτική είναι τελικά η «πράσινη» ευαισθησία σας!!
Πόσο ψεύτικο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον σας για τη δήθεν 

αντιμετώπιση της όποιας κλιματικής αλλαγής.
Εκεί, στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυ-

ξης θα κατευθυνθούν και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.
Δεν είναι τυχαίο που, τόσο εσείς της κυβέρνησης, όσο και εσείς 

της αντιπολίτευσης υπερθεματίζετε στις παρεμβάσεις για το Ταμείο 
Ανάκαμψης για την περιβόητη «πράσινη ανάπτυξη».

Οταν μιλάμε όμως για Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε γι’ αυτό το 
νέο υπερμνημόνιο που θα πληρώσει ο λαός, και μεταφορικά και 
κυριολεκτικά.

Φτάνει να σκεφτεί κανείς πως για κάθε εκταμίευση θα πρέπει 
να νομοθετούνται αντεργατικά μέτρα, όπως το πρόσφατο νομο-
θετικό τερατούργημά σας, που καταπατά εργασιακά δικαιώματα.

Και όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει, ο πακτωλός των δι-
σεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο:
l δεν θα πάει στη δημόσια Υγεία, στην Εκπαίδευση, στους μι-
σθούς, στις συντάξεις, στη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών,
l δεν θα πάει σε έργα ζωτικής σημασίας για την προστασία του 
λαού από φυσικές καταστροφές,
l δεν θα πάει σε στήριξη των μικρών επαγγελματιών, αλλά για 
να χρηματοδοτηθούν οι πράσινες επενδύσεις.

Σας ακούσαμε να λέτε πως «η κυβέρνησή σας θέλει και ξέρει 
και μπορεί να ξαναχτίσει ό,τι γκρέμισαν οι φωτιές, ότι δέσμευσή 
σας είναι να ξανακερδίσουμε ό,τι χάσαμε».

Αυτό σημαίνει πως είναι ανάγκη όχι μόνο να κηρυχθούν άμεσα 
αναδασωτέες όλες οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν, όμως χωρίς 
«αναδόχους», όπως βαφτίσατε τους μεγαλοεπιχειρηματίες που θα 
τρέξουν τα σχέδιά τους στις καμένες περιοχές.

Απαιτείται να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση και προ-
στασία των δασών.

Η υπαγωγή μάλιστα της Δασικής Υπηρεσίας στο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας έρχεται για να συνδέσει ακόμα περισ-
σότερο τα δάση με τις επιζήμιες «πράσινες» επενδύσεις στο χώ-
ρο της Ενέργειας.

Τίποτα λιγότερο δεν µπορεί να γίνει 
ανεκτό από τη γρήγορη, άµεση 
και καθολική 100% αποζηµίωση 
για όλους τους πυρόπληκτους
Για τις λαϊκές οικογένειες που καταστράφηκαν, το «να ξανακερ-

δίσουμε ό,τι χάσαμε» που είπατε, ξέρετε τι σημαίνει;
Να μείνουν στον τόπο τους και να πάρουν πίσω όσα έχασαν: Το 

σπίτι τους, τη δουλειά τους, το εισόδημά τους.
Αυτό βροντοφώναξαν οι χιλιάδες κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας 

το Σάββατο στον κόμβο της Στροφυλιάς, σε μια μεγάλη συγκέ-
ντρωση που θάφτηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Γιατί φοβάστε, τρέμετε τη λαϊκή πρωτοβουλία, τη λαϊκή κινητο-
ποίηση και δράση, το λαϊκό έλεγχο. Γιατί ξέρετε πως θα ξεσπάσει πά-
νω σας πολιτικά η λαϊκή οργή από τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα...

Θέλουν πίσω τα σπίτια τους, τη δουλειά τους, το δάσος τους, 
τις ασχολίες τους, τις καλλιέργειές τους, το βιος τους, το εισό-
δημά τους.

Αυτό θέλουν οι κάτοικοι στην Ηλεία, στην Αρκαδία, στη Μεσση-
νία, στην Εύβοια, στην Αττική και τις άλλες περιοχές.

Τα μέτρα που μέχρι τώρα ανακοίνωσε η κυβέρνησή σας, δεν ε-
ξασφαλίζουν τίποτε από αυτά.

Το μόνο που μπορεί - κάπως - να ανακουφίσει τους πυρόπλη-
κτους είναι η αποζημίωση στο 100% των ζημιών, η πλήρης απο-
κατάσταση του εισοδήματος που χάθηκε και για όσο χρονικό δι-
άστημα υφίστανται οι συνέπειες.

Για παράδειγμα, στη Βόρεια Εύβοια μένουν πολλοί κτηνοτρό-
φοι, αγρότες, ρετσινάδες.

Ολοι αυτοί ζούσαν σε άμεση ή έμμεση εξάρτηση από το δάσος.
Μέχρι αυτό να επανέλθει σε θέση που να συμβάλλει στην πα-

ραγωγή (και με αντίστοιχες ποσότητες) ρητίνης, μελιού, δεν μπο-
ρεί να καλυφθεί η ζωή τους με τα επιδόματα, τα οποία έχουν και 
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Επίσης, πώς θα αποδώσει μέσα σε 2 ή και 4 χρόνια η ελιά (με 
βάση αυτά που λέτε για το χρονικό διάστημα που θα δίνονται επι-
δόματα), όταν οι ελαιοπαραγωγοί έχασαν ελαιώνες πολλών ετών, 
που δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε άμεσο χρόνο;

Το επίδομα που θα τους δίνετε τι θα πρωτοκαλύψει;
— Τα πάγια οικογενειακά έξοδα;
— Τα νέα έξοδα που προστίθενται σε μια πυρόπληκτη οικογέ-

νεια για τη διαβίωσή της;
— ̀ Η αυτά που προκύπτουν για τη δημιουργία, συντήρηση, κα-

τασκευή καλλιεργήσιμων εδαφών, βοσκοτοπιών κ.λπ.;
Από πού θα καλυφτούν όλα αυτά;
Η παύση πληρωμών του ΕΝΦΙΑ για 3 χρόνια είναι σταγόνα 

στον ωκεανό.
Δεν μπορεί να δώσει ούτε ανάσα ανακούφισης στους πυρόπλη-

κτους που για τα επόμενα πολλά χρόνια πρέπει να ξαναφτιάξουν 
τη ζωή τους από την αρχή.

Ενώ, τι θα γίνει με αυτά τα ακίνητα που δεν έχουν «αποδεδειγ-
μένα καταστραφεί ολοσχερώς» όπως λέτε ή έχουν υποστεί λει-
τουργικές ζημιές;

Δηλαδή, ένας αγρότης που έχει χάσει το εισόδημά του, αλλά το 
σπίτι του δεν έπαθε λειτουργική ζημιά, θα συνεχίζει να πληρώνει 
ΕΝΦΙΑ; Και με ποιο εισόδημα;

Οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι είναι στον αέρα.
Στη Βόρεια Εύβοια, όπως και στις άλλες περιοχές, υπάρχουν 

πολυπληθή τμήματα που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, Ε-
πισιτισμό, καθώς η περιοχή προσέλκυε πολλούς τουρίστες λόγω 
του φυσικού πλούτου.

Πώς θα επιβιώσουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις;
Με το να μην επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή;
Ξεχάσατε ότι αυτά τα χρήματα είχαν δοθεί για να στηριχτούν 

από τις συνέπειες της πανδημίας;
Τώρα, ακόμα και αν καταφέρουν και φτιάξουν τις επιχειρήσεις 

τους, έχουν να αντιμετωπίσουν τη νέα συνολική κατάσταση στην 
περιοχή που πλέον είναι κρανίου τόπος.

Ενώ, το τέλος επιτηδεύματος και οι ασφαλιστικές εισφορές α-
ναστέλλονται για 6 μήνες, λες και μετά από 6 μήνες οι επιχειρή-
σεις θα σταματήσουν να είναι πληττόμενες.

Για να μη μιλήσουμε για τις αποζημιώσεις που έχετε εξαγγείλει.
Δεν εξασφαλίζεται από πουθενά ακόμα το ποιοι και πώς θα τις 

πάρουν.
Δηλαδή, ποιος θεωρείται πληττόμενος και ποια είναι τα κριτή-

ρια για το πόσο πυρόπληκτος είναι;
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Εδώ είναι ο τόπος μας, εδώ θα μείνουμε! 
Ούτε βήμα πίσω στον αγώνα!
Καθολική συμμετοχή από τα χωριά της περιοχής στη μεγαλειώδη συγκέντρωση, 
που έγινε το Σάββατο 21/8 με κάλεσμα του Σωματείου των ρετσινάδων, του Αγροτικού Συλλόγου 
Μαντουδίου και Επιτροπών Αγώνα πυρόπληκτων της περιοχής

Η φωτιά κατέ-
καψε τον τό-
πο τους, δεν 
έ καμψε ό -

μως την αποφα-
σιστικότητά τους 
να μην τον εγκα-
ταλείψουν. Οι φλό-
γες έσβησαν, αλλά η 
φλόγα της απόφα-
σής τους να αγωνι-
στούν για να παρα-
μείνουν στον τόπο 
τους μέρα με τη μέ-
ρα φουντώνει.

Στο μεγαλειώδες 
συλλαλητήριο που έγινε το Σάββατο 21/8 στον κόμ-
βο της Στροφυλιάς πυρόπληκτοι απ’ όλα τα χωριά της βό-
ρειας Εύβοιας ένωσαν τις φωνές και τις γροθιές τους, διεκδι-
κώντας το αυτονόητο δικαίωμά τους να συνεχίσουν να ζουν 
στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

«Ούτε βήμα πίσω απ’ αυτό!», διατράνωσαν χιλιάδες άν-
θρωποι, όλων των ηλικιών, όλων των επαγγελμάτων, οικο-
γένειες ολόκληρες, απ’ όλα τα πυρόπληκτα χωριά, απέναντι 
και σε «λυτούς» και «δεμένους» που περιδιαβαίνουν τα κα-
μένα και τους ζητάνε να κάνουν «σκόντο» στις ανάγκες τους.

Με την αγανάκτηση να ξεχειλίζει για το κράτος που τους 
άφησε αβοήθητους την ώρα της καταστροφής και τώρα τους 
καλεί να συμβιβαστούν με το «έχεις να λαμβάνεις» των ανε-
παρκών αποζημιώσεων και των δανείων από τις τράπεζες, οι 
κάτοικοι της περιοχής, νεότεροι και μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι-
κογένειες ολόκληρες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σω-
ματείου των ρετσινάδων, του Αγροτικού Συλλόγου Μα-
ντουδίου και των Επιτροπών Αγώνα που έχουν συγκρο-
τηθεί στην περιοχή.

Ρετσινάδες και μελισσοκόμοι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, 
αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό, εργάτες και υπάλληλοι, 
μαζί με τα παιδιά τους, νέα παιδιά που γι’ αυτά το δάσος ήταν 
συνυφασμένο με τη ζωή και την επιβίωσή τους.

Η συγκίνηση μεγάλη, ευθέως ανάλογη της καταστροφής 
που είδαν μπροστά στα μάτια τους να συντελείται. Μεγαλύ-
τερο όμως ακόμα το πείσμα να μην επιτρέψουν να γί-
νουν τα αποκαΐδια καύσιμη ύλη για κάλπικες υποσχέ-
σεις και για το θησαύρισμα όσων καραδοκούν να θε-
ρίσουν κέρδη εκεί που οι ίδιοι θέριζαν ζωή.

Το «παρών» έδωσαν αντιπροσωπείες συνδικάτων α-
πό την Αθήνα, που κατέφτασαν με πούλμαν, εκφράζοντας 
για μια ακόμη φορά έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον α-
γώνα των πυρόπληκτων για να ζήσουν και να δουλέψουν 
στον τόπο τους.

Σε πολλούς ο χώρος ήταν γνώριμος, αφού εκεί λειτουργεί 
και το στρατηγείο της αλληλεγγύης, το στέκι όπου συγκε-
ντρώνεται η βοήθεια από συνδικάτα και φορείς όλης της χώ-
ρας, για να διανεμηθεί στη συνέχεια οργανωμένα και με βάση 
τις καταγεγραμμένες ανάγκες σε όλα τα πυρόπληκτα χωριά.

Ολοι µια γροθιά
Με την καθολική συμμετοχή τους - η προσέλευση ήταν 

τόσο μεγάλη και συνεχής που η συγκέντρωση ξεκίνησε αρ-
κετά αργότερα από την προκαθορισμένη ώρα για να προ-
λάβει ο κόσμος που συνέρρεε συνεχώς προς τον κόμβο - 
σε κλίμα φορτισμένο, καθώς νωπές είναι ακόμα οι πληγές 
όλων, οι κάτοικοι της βόρειας Εύβοιας διατράνωσαν 
την απόφασή τους για κλιμάκωση του αγώνα για να 
μείνουν στον τόπο τους, στα χωριά και τα σπίτια τους.

Τα χωριά και τα σπίτια που έσωσαν με τα χέρια τους, πα-
λεύοντας με την πύρινη λαίλαπα για εννιά μέρες, απειθαρ-

χώντας στις οδηγίες για «εκκένωση», με τη λαϊκή πρω-
τοβουλία και αλληλεγγύη να «λάμπει» μπροστά στη 
γύμνια του κρατικού μηχανισμού που και πάλι δεν ή-
ταν σε θέση να τους προστατεύσει.

Με την καθολική τους παρουσία κατήγγειλαν το προδι-
αγεγραμμένο έγκλημα σε βάρος των χωριών και του πε-
ριβάλλοντος, από την πολιτική που εφαρμόζουν όλες δι-
αχρονικά οι κυβερνήσεις και αφήνουν απροστάτευτα τα 
δάση και τον λαό να καίγεται και να πνίγεται κάθε χρόνο.

Τα συνθήματα στη συγκέντρωση έδιναν το στίγμα των 
διεκδικήσεων για μέτρα που θα καλύπτουν 100% τις ζημιές, 
για έργα αντιπλημμυρικά, για την προστασία του περιβάλ-
λοντος από τις μπίζνες και τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Δώστε λεφτά για πυροσβεστικά και όχι για αεροπλάνα 
πολεμικά», «Αποζημιώσεις και αντιπλημμυρικά - Οχι στις 
μπίζνες μετά τη φωτιά», «Καήκανε τα δάση και οι κόποι μας 
- Αγώνας για να ζήσουμε στον τόπο μας», «Ο λαός απαιτεί 
πλήρη αποζημίωση», «Για να κερδοφορούν στις πλάτες τις 
δικές μας, αφήνουν απροστάτευτες μέχρι και τις ζωές μας», 
«Τώρα έργα αντιπλημμυρικά - Ευθύνη του κράτους να δώ-
σουνε λεφτά» ήταν μερικά απ’ όσα γράφονταν στα πανό.

«Το καλοκαίρι καιγόμαστε, τον χειμώνα πνιγόμαστε - Πάρ-
τε μέτρα στήριξης τώρα», απαιτούσε με το πανό της η Επι-
τροπή Αγώνα και Αλληλεγγύης Πυρόπληκτων Ιστιαί-
ας. «Μήνυμα 112: Δέντρα εκκενώστε τη Β. Εύβοια, έρχο-
νται οι επενδυτές», έγραφε το πανό της Επιτροπής Πυ-
ρόπληκτων Κηρίνθου, ενώ αυτό της Επιτροπής Πλη-
γέντων Βασιλικών - Τσαπουρνιάς ξεκαθάριζε: «Με α-
ποφασιστικότητα παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας! 
Ούτε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας».

Εκεί βρέθηκαν και κάτοικοι της Εύβοιας από άλλες 
περιοχές, που τα προηγούμενα χρόνια έζησαν τον δικό 
τους εφιάλτη από πυρκαγιές και πλημμύρες, γνώρισαν α-
πό πρώτο χέρι τη γύμνια του κράτους πριν την καταστρο-
φή, στη διάρκειά της, αλλά και μετά, περιμένοντας ακό-
μα να δουν ένα αντιπλημμυρικό έργο να φτιάχνεται στην 
περιοχή τους, ενώ πολλοί δεν έχουν πάρει ούτε κι αυτά 

τα λίγα που είχαν εξαγγελθεί την επομένη της καταστρο-
φής. Χαρακτηριστικό ήταν το πανό των κατοίκων Λη-
λαντίου, «Αποζημίωση όλων στο 100% - Αντιπλημμυ-
ρικά έργα τώρα».

∆εν εγκαταλείπουµε, 
δεν παραιτούµαστε!

Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της «Λα-
ϊκής Συσπείρωσης» Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας με επικε-
φαλής τον Κώστα Μπασδέκη, περιφερειακό σύμβουλο.

Μετά τις ομιλίες και το τέλος της συγκέντρωσης, διαβά-
στηκε και εγκρίθηκε ψήφισμα με τα αιτήματα των πυρό-
πληκτων για συνέχιση του αγώνα. Το συλλαλητήριο συ-
νεχίστηκε με συναυλία και τραγούδια του αγώνα.

Απ’ τον κόμβο της Στροφυλιάς το μήνυμα που στάλθη-
κε ήταν ξεκάθαρο, ήταν πάνδημο και δεν επιδέχεται πα-
ρερμηνειών: Σώσαμε τα σπίτια μας, συνεχίζουμε ό-
λοι μαζί τον αγώνα για να σώσουμε τις ζωές μας και 
να κερδίσουμε το μέλλον μας στον τόπο μας! Δεν ε-
γκαταλείπουμε, δεν παραιτούμαστε!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥ ΤΣΟΥΜΠΑΣ

Να μην παραγραφεί και να μη 
μείνει ατιμώρητο το διαχρονικό 
έγκλημα

Επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΚΕ, στο συλλαλητή-
ριο στον κόμβο Στροφυλιάς παραβρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ 
του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην αντιπροσω-
πεία συμμετείχαν επίσης ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος 
του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής Εύβοιας του ΚΚΕ, και ο 
Κώστας Παρασκευάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

Από τον χώρο της συγκέντρωσης, ο Δ. Κουτσούμπας 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αυτό το έγκλημα, για 
το οποίο ευθύνονται διαχρονικά όλες οι μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεις, δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο, δεν πρέ-
πει να παραγραφεί. Γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Χρειάζεται λαϊκή ενότητα, οργάνωση, λαϊκός αγώνας, 
για να αποκατασταθούν όλοι οι πυρόπληκτοι, όσοι υπέ-
στησαν ζημιές, για να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% 
των ζημιών, όλων των ζημιών, για να γίνουν εδώ και τώ-
ρα τα αντιπλημμυρικά έργα, για να μη θρηνήσουμε νέα 
θύματα από το φθινόπωρο που μπαίνει ήδη και βεβαίως 
να αποκατασταθεί ο φυσικός πλούτος, το δάσος, οι δα-
σικές εκτάσεις, σε όλη την περιοχή. Γι’ αυτό είμαστε ε-
δώ, το ΚΚΕ, ο λαός της Εύβοιας, όλος ο λαός της Ελλά-
δας σε αλληλεγγύη, για να μη δείξουμε ξανά εμπιστο-
σύνη στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, που λένε οι δι-
άφοροι κρατούντες, τα οποία έρχονται να τα ξεχάσουν 
αμέσως μετά, όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότη-
τας και φύγει πιο μακριά το πρόβλημα.

Εμείς θα είμαστε εδώ, στη Βουλή, στην Ευρωβου-
λή, στους λαϊκούς αγώνες, μέσα στην Τοπική Διοίκη-
ση, στους δήμους, στην Περιφέρεια, για να διεκδική-
σουμε αυτά που ανήκουν στον λαό, για να πιέσουμε, 
να διεκδικήσουμε, να τους ελέγχουμε καθημερινά, για 
να μπορέσει ο λαός να αποκατασταθεί από τις τεράστι-
ες καταστροφές που του έχουν επιφέρει.

Αυτός είναι ο αγώνας, αυτή είναι η προοπτική και βε-
βαίως το ΚΚΕ θα συνεχίσει ταυτόχρονα να προβάλλει 
την πρότασή του για μια λαϊκή διακυβέρνηση, πραγμα-
τική λαϊκή διακυβέρνηση, λαϊκή εξουσία, που στο επί-
κεντρο θα έχει τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις σύγ-
χρονες ανάγκες του».

Θα μπουν μέσα στις ζημιές αδήλωτα ή ανασφάλιστες υποδομές, 
ζώα, άλλη περιουσία;

Τι θα γίνει με τις καταστροφές σε δεύτερη κατοικία;
Το μέτρο που αφορά τους εργαζόμενους, θέτοντάς τους σε ανα-

στολή για το επόμενο διάστημα, πετάει εκτός μεγάλο τμήμα εργαζο-
μένων, αφού δεν υπολογίζει αυτούς που δουλεύουν ανασφάλιστοι, 
αυτούς που λύθηκε η σύμβασή τους μόλις ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, 
αυτούς που φέτος δεν ξεκίνησαν δουλειά στον Επισιτισμό - Τουρι-
σμό λόγω πανδημίας!

Αλήθεια, έχετε υπόψη σας τις δυσκολίες που έχουν προκύψει με 
τη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών;

Πολλοί αναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιώτες λογιστές που κο-
στίζουν.

Δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε Η/Υ, ούτε γνωρίζουν τα δικαιολογη-
τικά κ.λπ.

Ενώ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για την απαλλαγή από τον Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, για κατάργηση ναύλων στα ferry 
boat και άλλα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ, που δίνει το δικαίωμα στους πληττόμε-
νους να μην πληρώσουν τον τρέχοντα λογαριασμό, είναι κοροϊδία.

Οι κάτοικοι, ΕΒΕ, αγρότες της περιοχής χρειάζεται να έχουν εξα-
σφαλισμένο δωρεάν ρεύμα για όλο το διάστημα που θα χρειαστεί η 
πλήρης ανοικοδόμηση κατοικιών, επιχειρήσεων κ.λπ.

Αρκετές από τις οικογένειες που έχουν πληγεί έχουν παιδιά που 
σπουδάζουν...

Απαιτείται με ευθύνη του κράτους να δοθεί μηνιαίο φοιτητικό επί-
δομα, να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση - σίτιση - μετακίνηση - δω-
ρεάν ίντερνετ, αναλώσιμα, βιβλία κ.λπ.

Με δυο λόγια, τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τη 
γρήγορη, άμεση και καθολική 100% αποζημίωση για όλους τους πυ-
ρόπληκτους.

100% αποζημίωση σημαίνει πως θα αποζημιωθούν για όλα και χω-
ρίς κανένα εμπόδιο.

Από το πρώτο ζώο, ρίζα κ.λπ., είτε είναι ασφαλισμένο, σημαδεμέ-
νο είτε όχι.

Με ευθύνη του κράτους να καλυφθεί το κόστος καταγραφής, πα-
ράδοσης δικαιολογητικών.

Με πλήρη διαγραφή χρεών προς Δημόσιο, τράπεζες, ασφαλιστικές 
εταιρείες όλων των κατοίκων.

Ειδικά για τους ρετσινάδες της Β. Εύβοιας απαιτείται η εξασφάλιση 
μόνιμης δουλειάς, με σύμβαση εργασίας, μισθό και δικαιώματα των 
ρετσινάδων για την αναδάσωση, συντήρηση του δάσους.

Απαιτούνται συνολικά μόνιμα και επαρκή μέτρα εισοδήματος σε αγρό-
τες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους σε κάθε πληγείσα περιοχή.

Απαιτούνται άµεσα εκτεταµένα 
αντιδιαβρωτικά µέτρα 
αντιπληµµυρικής προστασίας

Σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί απαιτούνται άμεσα, εκτετα-
μένα αντιδιαβρωτικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα.
Ειδικά για την Εύβοια, που είναι ήδη επιβαρυμένη από προηγούμε-

νες φυσικές καταστροφές και φαινόμενα.
Προχωρήστε άμεσα σε όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά μέτρα για 

να μη θρηνήσουμε ζωές!
Δεν μας αρκούν οι υποσχέσεις οι γενικές κι απ’ το βήμα της Βου-

λής! Αυτό φωνάζει όλος ο εργατικός - λαϊκός κόσμος στην Εύβοια, 
που κάθε χρόνο καίγεται και πνίγεται.

Που κάθε φορά ακούει όλο υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
Ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις, τα έργα υποδομής από τις προ-

ηγούμενες καταστροφές.
Κι αν νομίζετε ότι με τις επιτροπές και τα επιτροπάτα που φτιάχνε-

τε, και προτείνει και η αξιωματική αντιπολίτευση, τις μεγαλοστομίες 

σας, θα τους ξεγελάσετε πάλι, κάνετε λάθος.
Πείρα και γνώση πλέον υπάρχει. Κι αυτή πρέπει να αξιοποιήσουν 

για να μπορέσουν την επόμενη μέρα να σταθούν στα πόδια τους.
Μόνο την τελευταία διετία της ΝΔ να πάρει κανείς υπόψη, θα δει 

πόσο ενισχύθηκε το οπλοστάσιο της καταστολής και του αυταρχισμού 
απέναντι στον λαό, αντί για ενίσχυση της πυροσβεστικής, των δασι-
κών υπηρεσιών, των νοσοκομείων με προσωπικό, μόνιμο.

Ομως εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι όταν πιάνει μια 
φωτιά, θα απειλούνται και τελικά θα γίνονται στάχτη σπίτια, περι-
ουσίες, δάση.

Δεν συμβιβαζόμαστε ότι όταν θα βρέχει θα πλημμυρίζουν ολόκλη-
ρες περιοχές, θα κινδυνεύουν άνθρωποι.

Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ότι εν έτει 2021 η ανθρώπινη ζωή 
θα μένει απροστάτευτη.

Τα τεράστια βήματα της επιστήμης μπορούν να συμβάλουν αποφα-
σιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της ολο-
κληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών από κάθε κίνδυνο, 
ιδιαίτερα τις δασικές πυρκαγιές και συνολικά του φυσικού πλούτου.

Η αντιστοίχιση των δυνατοτήτων της επιστήμης με την ικανοποίη-
ση των αναγκών των εργαζομένων μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με 
τις ρεαλιστικές προτάσεις του ΚΚΕ.

Οι προτάσεις αυτές ταυτόχρονα μας οδηγούν σε έναν άλλο δρό-
μο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου μας, που στο ε-
πίκεντρό του έχει πρωταρχικά την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερί-
ας, την προστασία της ζωής των εργαζομένων και του ίδιου του πε-
ριβάλλοντος.

Αυτόν τον δρόμο ανοίγουν οι σημερινές διεκδικήσεις, η δράση και 
οι θέσεις όσων βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα, μέσα από τους 
συλλογικούς φορείς του κινήματος, με ενότητα, οργάνωση, διεκδίκη-
ση, αλληλεγγύη, ώστε κανένας να μην είναι μόνος του.

Σε αυτόν τον δρόμο μαζί βαδίζει το ΚΚΕ. Γιατί μόνο ο ίδιος ο λαός 
μπορεί να σώσει τον λαό.
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Το κράτος σας είναι πλήρως εξοπλισμένο μόνο όταν πρόκειται 
να αντιμετωπίσει τον λαό και τις διεκδικήσεις του
Η δευτερολογία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Κ αι στην πρωτολογία σας και στη δευτερολογία σας, στην τριτολο-
γία σας, κύριε Μητσοτάκη, δεν μας φωτίσατε και πολύ. Αλλά κι ε-
σείς κύριε Τσίπρα τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου... Λί-

γο κοκορομαχία ξανά, ένταση του λόγου, λίγο λαϊκισμός, λίγο παρελ-
θόν, λίγο υποκρισία, μάλλον περισσή υποκρισία κι απ’ τους δυο σας. 
Να πετάει ο ένας το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλο, να δείχνετε το 
δέντρο για να κρύψετε όμως το δάσος και να καίγεται έτσι το δάσος.

Ακόμα όμως κι έτσι ήταν χρήσιμη η συζήτηση ακριβώς γιατί ο ελ-
ληνικός λαός πλέον μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Και για την επι-
φανειακή και πλήρως υποκριτική δικαιολόγηση της ασκούμενης πο-
λιτικής από τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του και τους αρμό-
διους υπουργούς συνολικά, το επιτελικό κράτος που υπηρετεί, αλλά 
και για την επιφανειακή κριτική και αυτοκριτική που άσκησαν ο κ. Τσί-
πρας, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα.

Γι’ αυτό και στη δευτερολογία το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βάζει τα ζη-
τήματα όσο μπορεί στην ουσία τους εδώ μέσα και όχι έτσι ρηχά, επι-
φανειακά, λαϊκίζοντας όπως κάνουν τα άλλα αστικά κόμματα.

Οπως με τις φωτιές, έτσι και με την πανδημία που βρίσκεται σε έ-
ξαρση, αποδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο η εγκληματική πολι-
τική σας, που βάζει στη ζυγαριά του «κόστους - οφέλους» τα δικαιώ-
ματα και τις ανάγκες του λαού.

Και στην περίπτωση της πανδημίας αναφορά στην οποία έκανε ο κύ-
ριος πρωθυπουργός στην δευτερολογία του, αποδείχθηκε η εγκλημα-
τική απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής πρόληψης από το υποβαθμι-
σμένο - με τους νόμους όλων σας - δημόσιο σύστημα Υγείας.

Για τις πυρκαγιές φταίνε τα ακραία πρωτοφανή φαινόμενα, για την 
έξαρση της πανδημίας ο «άγνωστος εχθρός» που «ξεπερνάει» οποιον-
δήποτε κρατικό μηχανισμό, οποιοδήποτε επιτελικό κράτος.

Οι ευθύνες δεν κουκουλώνονται.

Παίζετε βρώµικο παιχνίδι 
σε βάρος του λαού

Απέναντι στα δίκαια αιτήματα συνδικάτων και φορέων για ουσια-
στική στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας, για μέτρα προστα-
σίας σε χώρους δουλειάς, σχολεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η απά-
ντησή σας είναι ότι αυτά κοστίζουν, ότι η οικονομία πιέζεται, ότι τίπο-
τα δεν είναι τζάμπα και ότι χρήμα δεν περισσεύει.

Τα ίδια λέτε και στις φυσικές καταστροφές, όπου αναγκαία μέσα και 
υποδομές αντιπυρικής, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής προστασίας εί-
ναι εκτός σχεδιασμού, επειδή δεν είναι ανταποδοτικά για το κεφάλαιο.

Αντί γι’ αυτά αποθεώνετε την «ατομική ευθύνη». Το ζούμε με την 
πανδημία, το ζούμε και σε κάθε καταστροφή, όπου το «τρεχάτε να 
σωθείτε» είναι το βασικό «μέτρο» στη διαχείριση μιας πυρκαγιάς ή 
μιας πλημμύρας.

Πάνω στους χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας και στους ακόμα πε-
ρισσότερους αποκλεισμένους από το σύστημα Υγείας της μίας νόσου, 

εσείς βρήκατε την ευκαιρία να τρέξετε τα σχέδιά σας για το «νέο Ε-
ΣΥ», να κλείσετε νοσοκομεία και κλινικές, κλιμακώνοντας την πολιτική 
της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης που μας έφερε έως εδώ.

Εχετε πάρει χαμπάρι ότι δεν βρισκόμαστε στο 1ο κύμα, αλλά βα-
θιά μέσα στο 4ο;

Μόνο να δει κανείς τα νούμερα καταλαβαίνει. Και γι’ αυτό έχετε εσείς 
την ευθύνη, γιατί για μια ακόμα φορά ο τουρισμός άνοιξε με τα πρωτό-
κολλα των τουριστικών ομίλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κρήτη, 
ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, που βράζει.

Ούτε ένα μέτρο θωράκισης τους δημόσιου συστήματος δεν ανακοι-
νώσατε, ούτε ένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία. Ούτε ένα για δείγμα.

Αντίθετα, επιμένετε να ρίχνετε τις ευθύνες σας στον λαό, παίζοντας 
ένα βρώμικο παιχνίδι εις βάρος του.

Το εμβόλιο είναι ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης και εσείς 
το μετατρέπετε σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών, ε-
πίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και ευκαιρία για τους ιδιω-
τικούς ομίλους να αυξήσουν την πελατεία τους κι ας λέτε ότι θέλε-
τε εδώ μέσα.

Μάλιστα, έχετε το θράσος να επικαλείστε τον ανορθολογισμό, τον 
οποίο εσείς οι ίδιοι τροφοδοτείτε με τις παλινωδίες σας, τη λειψή εμ-
βολιαστική εκστρατεία, την απουσία ολοκληρωμένης πληροφόρησης, 
τη μετατροπή του εμβολίου σε μέσο συναλλαγής, εξαγοράς, την ανύ-
παρκτη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Η ευθύνη είναι όλη δική σας...

Κανονικότητα για τον λαό 
οι διαδοχικές καταστροφές

Κυρίες και κύριοι,
Στη Βόρεια Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλεία, στη Μεσσηνία, στην 

Αρκαδία και αλλού, δεν έγιναν στάχτη δάση, σπίτια, περιουσίες, αλ-
λά και το παραμύθι σας ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να συμ-
βαδίσει με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, ότι το αστικό κράτος μπο-
ρεί να υπηρετήσει ταυτόχρονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και αυ-
τά του λαού.

Οι «έκτακτες καταστάσεις» και οι διαδοχικές καταστροφές για τον 
λαό δυστυχώς γίνονται «κανονικότητα» στο σύστημά σας, που έχει 
για θεό του το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την προστασία της ζωής 
και της περιουσίας του λαού.

Ετσι εξηγείται π.χ. γιατί, ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για α-
ντιπλημμυρικά, αντιπυρικά και αντισεισμικά έργα, για μέτρα πρόλη-
ψης, τα έργα αυτά δεν θεωρούνται «επιλέξιμα».

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας.

Οπου, για την πρόληψη από φυσικές καταστροφές προβλέπει ότι 
«το μόνο κριτήριο είναι η οικονομική αποδοτικότητα» και «οποιαδή-
ποτε ανάλυση κόστους - οφέλους επιδιώκει να εκτιμήσει την πιθανή 
μελλοντική κατεύθυνση των ζημιών και να χρησιμοποιηθεί αυτό ως 
βάση για να προβλέπει το κατά πόσο αξίζει να μειωθούν ή να αποτρα-

πούν εκείνες οι ζημιές ή αυτές (...)».
Με άλλα λόγια, απέναντι στις καταστροφές που απειλούν τον λαό, 

το κράτος υπολογίζει κάθε φορά αν είναι οικονομικά πιο αποδοτικό «να 
προλάβει το κακό» ή να αναλάβει εκ των υστέρων το κόστος των ζημιών.

Με την πολιτική σας θεωρείτε κόστος την προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής, γι’ αυτό ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να την προστατέψετε.

Ετσι εξηγείται όλο αυτό το αλαλούμ, όλη αυτή η καταστροφή, ό-
λη αυτή η ανικανότητα.

Γι’ αυτό και το κράτος σας δείχνει «γυμνό» όταν πρόκειται να υπε-
ρασπίσει την ανθρώπινη ζωή, τις λαϊκές περιουσίες, τα δάση, το πε-
ριβάλλον.

Αποδεικνύεται «φτωχό» όταν πρέπει να αποζημιώσει για τις κα-
ταστροφές.

Αντίθετα, είναι πλήρως εξοπλισμένο όταν πρόκειται να αντιμετωπί-
σει τον λαό και τις διεκδικήσεις του. Τότε, βρίσκεται πλήρως εξοπλι-
σμένο με σχέδιο, μέσα και υποδομές.

Γεμίζει τις αύρες με νερό για να πέφτει άσκοπα πάνω σε παιδιά και 
γυναικόπαιδα που αγωνίζονται και αφήνει άδεια τα βυτία και τα οχή-
ματα για να τα έχει έτοιμα και σε επάρκεια για την ώρα της φωτιάς 
που χρειάζονται.

Το κράτος που έχετε δημιουργήσει, αποδεικνύεται «ικανό» και «σύγ-
χρονο» στην αφαίρεση εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων, στη φορο-
ληστεία, στη βία και την καταστολή.

Σας καλούμε να υιοθετήσετε τις ρεαλιστικές προτάσεις του 
ΚΚΕ, τις προτάσεις των ίδιων των εργαζομένων, των κατοίκων 
που ξέρουν πολύ καλύτερα απ’ όλους τι χρειάζεται και τι πρέ-
πει να γίνει στον τόπο τους.

Καλούμε κυρίως τον ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία, 
να σκεφτεί θαρραλέα και αποφασιστικά και να πάρει τις απο-
φάσεις του.

Για να μην παραγραφούν τα διαχρονικά εγκλήματα κατά του 
δάσους, του φυσικού πλούτου, της ζωής των συνανθρώπων 
μας, της περιουσίας τους από τους κόπους μιας ζωής.

Θα είμαστε εδώ παρόντες, για να σας ελέγχουμε, να διεκ-
δικούμε, να πιέζουμε, να απαιτούμε, μαζί με τη συλλογική α-
γωνιστική δράση του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεο-
λαίας σε όλη τη χώρα.
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Κανένα χωριό χωρίς οργάνωση, 
κανένας μόνος του, όλοι μια γροθιά!
Αποσπάσματα από τις ομιλίες στο συλλαλητήριο

Το ψήφισμα της συγκέντρωσης
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των χαιρετισμών στο μεγαλειώδες συλ-

λαλητήριο στον κόμβο της Στροφυλιάς, οι συγκεντρωμένοι πυρόπλη-
κτοι ενέκριναν ψήφισμα που αναφέρει:

«Ολοι εμείς, χιλιάδες κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας και εκπρόσωποι 
σωματείων, συλλόγων, φορέων που συγκεντρωθήκαμε απόψε στον κόμ-
βο της Στροφυλιάς μετά το κάλεσμα του Σωματείου Ρετσινάδων, του Α-
γροτικού Συλλόγου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Αννας και των Επιτρο-
πών Πυρόπληκτων εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας για 
την εγκατάλειψη του λαού της Βόρειας Εύβοιας, με αποτέλεσμα να κα-
ούμε απ’ άκρη σ’ άκρη.

Οι ευθύνες είναι μεγάλες!
Για χρόνια ολόκληρα κυβερνήσεις, Περιφέρεια και δήμοι δεν πήραν 

κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιπυρικής προστασίας και προστασίας του 
δάσους με αντιπυρικές ζώνες, με καθαρισμούς δασικών δρόμων, με κα-
θαρισμούς των σπασμένων δέντρων από τα χιόνια του χειμώνα. Για δε-
καετίες υποχρηματοδοτούν Πυροσβεστική και δασαρχεία, με αποτέλε-
σμα να έχουν μείνει υποστελεχωμένα και με απαρχαιωμένο εξοπλισμό.

Τώρα, μετά τη φωτιά, πιστεύουν ότι θα μας βρουν εύκολη λεία, για 
αυτό έπεσαν σαν τα κοράκια για να κάνουν επενδύσεις. Θέλουν να μας 
διασπάσουν, για να κάνουν μετά ανενόχλητοι τις "πράσινες" και άλλες 
μπίζνες τους.

Σήμερα, με το μεγαλειώδες συλλαλητήριό μας δίνουμε μια πρώτη α-
πάντηση σε όλους αυτούς πως δεν θα μας χωρίσουν!

Δεν θα μας ξεγελάσουν τα ψίχουλα της κυβέρνησης και τα ψεύτικα 
τα λόγια τα μεγάλα!

Θα συνεχίσουμε και θα παλέψουμε μέχρι να υλοποιηθούν τα δίκαια 
αιτήματά μας που αφορούν όλο τον λαό της Βόρειας Εύβοιας, γιατί ό-
λοι είμαστε πυρόπληκτοι!

Διεκδικούμε:
✔ Αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκύψει στα χωριά μας. 
Να εξασφαλιστεί η διαμονή και η διατροφή όλων των ανθρώπων που 
κάηκαν τα σπίτια τους.
✔ ΑΜΕΣΑ μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για όλα τα χωριά γιατί 
στις πρώτες βροχές θα πνιγούμε. Απασχόληση όλων των ρετσινάδων 
στα αντιπλημμυρικά έργα με την επιστημονική επίβλεψη των δασαρχεί-
ων, οι ρετσινάδες έχουν γνώση του δάσους και τα αναγκαία εργαλεία.
✔ Αμεσα έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων χωρίς κα-
νέναν όρο και προϋπόθεση, για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες ε-
πιβίωσης.
✔ Αποζημίωση για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για 
τα καμένα αγροτικά μηχανήματα και όλο τον εξοπλισμό στο 100% χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις.
✔ Με ευθύνη του κράτους να χορηγηθούν όσες ζωοτροφές είναι ανα-
γκαίες σε όλους τους κτηνοτρόφους για όσο καιρό διαρκεί η απαγό-
ρευση βόσκησης. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία τροφή για την επιβίω-
ση των μελισσοσμηνών.
✔ Αποζημίωση για τη φετινή μας παραγωγή που κάηκε, ενώ την είχαμε 
δουλέψει, στο συνολικό ύψος παραγωγής και τιμής (τιμή επιδότησης + 
τιμή πώλησης + ασφάλιση).
✔ Αμεσα εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από τα αρμόδια δασαρχεία 
και υπηρεσίες για να επανέλθει το πευκοδάσος και να μην γίνει ζούγκλα. 
Απασχόληση όλων των ρετσινάδων με σταθερή σχέση εργασίας, για τη 
φροντίδα και ανάπτυξη του καμένου δάσους, για να μπορέσουν τα παι-
διά και τα εγγόνια μας να το ξαναδούν.
✔ Δυνατότητα συνταξιοδότησης για όποιον ρετσινά - δασεργάτη επιθυ-
μεί και έχει θεμελιώσει δικαίωμα (πάνω από 4.500 βαρέα και ανθυγιεινά 
ένσημα) στα 55 για τους άνδρες και στα 50 για τις γυναίκες.
✔ Να απαγορευτεί η υλοτόμηση στο δάσος από εργολάβους και εμπό-
ρους ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση του εδάφους. Να επι-
τραπεί στους κατοίκους της περιοχής να κόψουν ξύλα για τις προσωπικές 
τους ανάγκες σε περιοχές που δεν επηρεάζουν τα αντιπλημμυρικά έργα.
✔ Στελέχωση των Δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας με δασολόγους και 
δασοπόνους, για να μπορούν να επιβλέψουν τα αντιπλημμυρικά έργα 
και την αναδάσωση.
✔ Για όσους συναδέλφους έχουν παιδιά που σπουδάζουν να προβλε-
φθεί είτε στεγαστικό επίδομα, είτε εξασφάλιση δωματίου στις φοιτη-
τικές εστίες.
✔ Πάγωμα και διαγραφή χρεών σε εφορία, ΔΕΗ, τράπεζες. Κατάργηση 
του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ για όλους τους κατοίκους των δήμων Ιστιαίας 
- Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Αννας.

Δεν πάμε ούτε βήμα πίσω από τα αιτήματά μας!
Ο μαζικός ενωτικός αγώνας είναι ο μόνος δρόμος!».

Κατάθεση του ψηφίσματος από το ΚΚΕ στη Βουλή
Οι βουλευτές του ΚΚΕ Γ. Μαρίνος και Δ. Μανωλάκου κατέθεσαν Α-

ναφορά για τους υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων το ψήφισμα της συγκέντρωσης των πυρόπληκτων της Βό-
ρειας Εύβοιας στον κόμβο της Στροφυλιάς και ζητούν την άμεση ικανο-
ποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Βόρειας Εύβοιας είναι η απάντηση στους υπεύ-
θυνους της καταστροφής του τόπου μας και σε 
όσους προσπαθούν να σπάσουν την ενότητά μας. 
Τους δηλώνουμε ότι εμείς δεν θα φύγουμε από αυ-
τόν τον τόπο, ότι θα πληρώσουν για το έγκλημα 
που έκαναν. Θα παλέψουμε σαν ένας άνθρωπος, 
μια γροθιά, για να δικαιωθούν τα αιτήματά μας.

Οι προτάσεις των υπαίτιων της καταστροφής 
μας, της κυβέρνησης, δεν καλύπτουν ούτε στο 
ελάχιστο τις ανάγκες μας. Δεν μπορούμε να α-
ποδεχτούμε ότι θα καιγόμαστε κάθε καλοκαίρι 
και θα πνιγόμαστε τον χειμώνα. Ο άνθρωπος έ-
φτασε στον Αρη και εδώ παλεύουμε την πυρκα-
γιά με τις κλάρες να την σβήσουμε όπως πριν α-
πό 3.000 χρόνια.

Είναι ντροπή όλος αυτός ο πλούτος να έχει α-
φεθεί στη μοίρα του και την ίδια ώρα να δίνουν 
πακτωλό χρημάτων σε εταιρείες και επενδυτές.

Είναι πρόκληση να ζητάς επί 9 μέρες μέσα πυ-
ρόσβεσης και αεροπλάνα και να μας στέλνουν πε-
ριπολικά και τζιπ παραγόντων. Το κράτος έδειξε 
συνειδητά πλήρη αδυναμία να προστατεύσει τα 
δάση της χώρας, όμως έδειξε ότι έχει έναν ολό-
κληρο στρατό από αστυνομικές δυνάμεις που με 
τις σειρήνες έδιωχναν τον κόσμο για να δει από 
μακριά τα σπίτια του να καίγονται.

Για άλλη μια φορά η ανυπακοή του λαού στις 
εντολές και στην προσπάθεια επιβολής της εκ-
κένωσης, μαζί με τη μεγάλη αλληλεγγύη από ό-
λη τη χώρα, απέτρεψε την ολική καταστροφή 
των χωριών μας.

Οι προτεραιότητες διαχρονικά όλων των κυβερ-
νήσεων είναι πολύ μακριά από τις δικές μας ανά-
γκες. Τα δισεκατομμύρια τρέχουν για την "πράσι-
νη" ανάπτυξη που, όπως βλέπετε γύρω μας, είναι 
μαύρη για τη ζωή μας. Πακτωλός εκατομμυρίων 
για αιολικά, για επιδοτήσεις εταιρειών, για το ΝΑ-
ΤΟ. Την ίδια ώρα που ρέει το χρήμα για τους λί-
γους και πολύ πλούσιους, μειώνουν τους μισθούς 
των εργατών, το οκτάωρο γίνεται 10ωρο, η σύ-
νταξη πείνας πάει για τα 72, ιδιωτικοποιούν τα 
ασφαλιστικά ταμεία, η φορολογία μάς τσακίζει.

Η θωράκιση της χώρας με υποδομές σε αντιπυ-
ρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση 
δεν θεωρείται ότι αποδίδει αρκετά κέρδη και δεν 
χρηματοδοτείται. Ολα μοιάζουν να είναι εναντί-
ον μας. Ο βίος γίνεται αβίωτος.

Συμφέρει, συμπατριώτες, η καταστροφή και οι 
συνθήκες έκτακτης κατάστασης μετά από κατα-
στροφές. Εκεί, στο όνομα του επείγοντος και με 
απευθείας αναθέσεις, το πάρτι γίνεται ασύδοτο. 
Ο θάνατός μας τα κέρδη τους.

Η κυβέρνηση, που μοναδικό σχέδιο είχε τρεχά-

τε να σωθείτε, πανηγυρίζει ότι δεν έχει νεκρούς, 
σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά κανείς δεν 
λέει ότι πρέπει να είχαμε νεκρούς, όμως εδώ μας 
άφησαν στο έλεος να καούμε και να πεθαίνου-
με κάθε μέρα».

Να κόψουν το λαιµό τους 
και να βρουν λεφτά

«Μετά την καταστροφή ήρθαν για ακόμη μία 
φορά να μας χτυπήσουν στην πλάτη, τοπικοί και 
κυβερνητικοί παράγοντες», συνέχισε ο Βαγγέ-
λης Γεωργαντζής.

«Δήθεν ότι νοιάζονται. Ομως μάθαμε και πά-
θαμε. Η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Πριν ακό-
μα σβήσουν τα κάρβουνα ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος, που ήρθε σαν τον κλέφτη, μας έκανε τον 
σπόνσορα της ΤΕΡΝΑ. Είπε πως υπάρχουν πολλά 
λεφτά, όμως δεν προορίζονται για εμάς. Αν ήταν 
για εμάς θα είχαν δοθεί καιρό πριν.

Είναι οι ίδιοι που δεν έκαναν τίποτα για να κα-
θαριστεί το δάσος από τη ζημιά του χειμώνα, πα-
ρά τις εκκλήσεις μας. Είναι οι ίδιοι μαζί με τα άλ-
λα κόμματα που κυβέρνησαν που έκαναν τα Δα-
σαρχεία πουκάμισα αδειανά, χωρίς το κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό, που τα πυροσβεστικά 
είναι σαράβαλα και το προσωπικό ελάχιστο. Η-
ταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Τρέχουν όλοι να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. 
Συσκέψεις επί συσκέψεων, με κύριο σκοπό όχι 
την άμεση έναρξη της αποκατάστασης της κα-
ταστροφής, αλλά πώς θα διασπάσουν τον ενι-
αίο αγώνα μας.

Σε προχτεσινή σύσκεψη Περιφέρειας και δή-
μων ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε πως οι δα-
σεργάτες τσακώνονται μεταξύ τους και αν δεν 
τα βρουν τις επόμενες μέρες θα δοθούν τα έρ-
γα σε εργολάβους.

Καταρχήν είμαστε όλοι οι δασεργάτες ενωμέ-
νοι, αλλά τι θέλει ο αντιπεριφερειάρχης, να πά-
με μεροκάματο στην ΤΕΡΝΑ; Είναι ή δεν είναι υ-
ποχρεωμένος ο περιφερειάρχης και οι δήμοι να 
καθαρίσουν τους δημόσιους δρόμους ώστε να εί-
ναι ασφαλείς; Πώς θα το κάνει;

Να απαιτήσει εδώ και τώρα κονδύλια από την 
κεντρική εξουσία. Να κόψουν τον λαιμό τους και 
να βρουν λεφτά και να γίνουν άμεσα τα έργα.

Τι δουλειά έχει η ΤΕΡΝΑ στο σπίτι μας; Να μας 
πετάξει ένα ξεροκόμματο για να μας κλείσει τα 
μάτια και το στόμα και να αλώσουν τα βουνά μας; 
Θα τα πούμε καλά και με τον περιφερειάρχη και με 
κάθε σπόνσορα αυτών που στραγγαλίζουν τη ζωή 
μας. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους».

Ο Στάθης Λιαγκάκης, 
από τον Αγροτικό Σύλλογο 
Μαντουδίου - Λίμνης - 
Αγίας Αννας

Ο πρόεδρος 
των ρετσινάδων, 
Βαγγέλης Γεωργαντζής

Ο Μπάμπης Τσιβίκας, από 
την Επιτροπή Κηρίνθου

Ο ∆ημήτρης Στολίδης, 
από τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό 
Συκοπαραγωγών Ταξιάρχη

Η Κυριακή Πολίτου, 
από την Επιτροπή 
Βασιλικών - Τσαπουρνιάς

Ο Στάθης Αλμπάνης, 
από τον Σύλλογο 
Μελισσοκόμων Ιστιαίας

Ο ∆αυίδ Τσούπρος, 
από την Επιτροπή 
Πυρόπληκτων Κεχριών

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ       Ο ΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

∆εν είδαν, δεν άκουσαν...
Το πόσο σημαντικό ήταν το συλλαλητήριο των πυρόπληκτων στη Στροφυλιά, αποδεικνύε-

ται και από το γενικό ...θάψιμο από την πλειοψηφία των αστικών Μέσων Μαζικής Ενημέρω-

σης, που δεν βρήκαν ούτε χώρο, ούτε χρόνο για να προβάλουν τις δίκαιες διεκδικήσεις των 

πυρόπληκτων και κυρίως την αποφασιστικότητά τους να παλέψουν οργανωμένα για να μπο-

ρούν να ζήσουν στον τόπο τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα συγκροτήματα του Τύπου 

αποστρέφουν σιγά σιγά «τα φώτα» της δημοσιότητας από τη βόρεια Εύβοια, την ώρα που η 

κυβέρνηση έχει ξαμολήσει λυτούς και δεμένους για να διαφημίσουν τους σχεδιασμούς της ε-

πόμενης μέρας, να ξεμοναχιάσουν τον λαό και να τον ξεστρατίσουν από το δρόμο της διεκ-

δίκησης. Σε πείσμα όλων αυτών, το συλλαλητήριο του Σαββάτου ήταν μόνο η αρχή, όπως έ-

λεγαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, δίνοντας κουράγιο ο ένας στον άλλο και δύναμη για τη συνέχεια.

Το μεγάλο συλλαλητή-
ριο ξεκίνησε με την ομι-
λία του Μπάμπη Τσιβί-
κα, μέλους του ΔΣ του 
Αγροτικού Συλλόγου 
Μαντουδίου. Εκ μέ-
ρους και της Επιτρο-

πής Αγώνα Κατοίκων 
Κηρίνθου σημείωσε 
μεταξύ άλλων: «Ορ-
γανωμένοι, ενωμένοι 
όπως ήδη κάνουμε. Ε-

χουν ήδη γίνει πάνω από 15 Επιτροπές στα 
χωριά και συνεχίζουμε! Εχουμε στόχο και θα 
τα καταφέρουμε να γίνουν Επιτροπές πα-
ντού! Κανένα χωριό χωρίς οργάνωση! Κα-
νένας μόνος του!

Είμαστε όλοι εδώ! Ολοι εμείς, που δώσα-
με μάχη σώμα με σώμα με τη φωτιά για 
να σώσουμε ό,τι μπορούμε από τα σπίτια 
μας, τα χωράφια μας, τη ζωή μας! Ολος ο 
λαός της Βόρειας Εύβοιας, ρετσινάδες, α-
γρότες, κτηνοτρόφοι, μικροί επαγγελματί-
ες, εργαζόμενοι, είμαστε εδώ, με τα σω-
ματεία μας, τους συλλόγους μας, τις ε-
πιτροπές μας.

Σήμερα εδώ ζούμε συγκλονιστικές 
στιγμές! Εργαζόμενοι από όλη την Ελλά-
δα έχουν έρθει εδώ, βρίσκονται μαζί μας 
στον τόπο μας. Εχουν κάνει δική τους υ-
πόθεση τον αγώνα μας! Σας ευχαριστού-
με πολύ, μας δίνετε δύναμη, κουράγιο, 
αντοχή, ελπίδα.

Σήμερα μέσα στη μαυρίλα που άφησε 
η πυρκαγιά ανθίζουν η αλληλεγγύη, η 
διεκδίκηση, ο αγώνας για να ζήσουμε 
στον τόπο μας.

Τόσες μέρες έχουμε αποδείξει τι ση-
μαίνει ένας για όλους και όλοι για έ-
ναν! Καταγράφοντας τις ανάγκες σε κάθε 
χωριό. Οργανώνοντας στοχευμένα τη βοή-
θεια και την αλληλεγγύη στον καθένα και 
την καθεμιά.

Απομονώνοντας καιροσκόπους, τρωκτικά 
που νομίζουν ότι θα πατήσουν πάνω στην α-
νάγκη μας. Για να φτάσουν τρόφιμα σε κάθε 
σπίτι, ζωοτροφές σε κάθε κτηνοτρόφο, ζά-
χαρη σε κάθε μελισσοκόμο. Οπως κάθε μέ-
ρα φτάνει το φαγητό στο Στέκι μας, που ε-
τοιμάζουν με φροντίδα οι γυναίκες της πε-
ριοχής για να το μοιράσουμε σε όλους.

Διεκδικούμε 100% αποζημίωση από το 
πρώτο και για το κάθε ζώο, ελιά, αγροτικό 
μηχάνημα, μελίσσι, αποθήκη, σπίτι. Μαζί με 
τον Αγροτικό Σύλλογο, το Σωματείο ρετσι-
νάδων, όλοι μαζί χτίζουμε μέρα με τη μέ-
ρα τείχος διεκδίκησης, αγώνα, ελπίδας!».

Στη συνέχεια τον 
λόγο πήρε ο Δαυ-
ίδ Τσούπρος, α-
πό την Επιτρο-
πή Πυρόπλη-
κτων Κεχριών, 
και ακολούθως ο 

Στάθης Αλμπά-
νης , πρόεδρος 
του Συλλόγου 
Μελισσοκόμων 
Ιστιαίας, που α-
ναφέρθηκε στις 

σοβαρές ζημιές που 
υπέστησαν οι με-
λισσοκόμοι της 
περιοχής από τις 
πυρκαγιές. Οπως 
είπε, «το βασικό 
αίτημα είναι ένα: 

Να ζήσουμε στον 
τόπο μας με αξι-
οπρέπεια. Θέλου-
με να δουλέψου-
με να χτίσου-
με τη ζωή μας. 

Να προστατευτούμε α-
πό τις πλημμύρες για να 
μην πνιγούμε».

Μίλησαν ακόμα ο 
Δημήτρης Στο-
λίδης, πρόεδρος 
του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού 
Συκοπαραγω-
γών Ταξιάρχη, ο 

οποίος τόνισε πως 
«σε αυτόν τον α-
γώνα είμαστε ό-
λοι μαζί, θα πα-
λέψουμε μέχρι 
το τέλος», και η 

Κυριακή Πολίτου, από 
την Επιτροπή Αγώ-

να Πυρόπληκτων 
Βασιλικών και 
Τσαπουρνιάς, 
η οποία επισήμα-
νε μεταξύ άλλων 
πως «μονόδρομος 

για τις αποζημιώ-
σεις είναι η ενό-
τητα και η διεκδί-
κηση».

Απαντάµε 
στα «κοράκια» 
και στους γυρολόγους

Στη συνέχεια τον λόγο πή-
ρε ο Στάθης Λιαγκάκης, 

πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου Μα-
ντουδίου - Λίμνης 
- Αγ. Αννας, επιση-
μαίνοντας μεταξύ άλ-
λων: «Η μεγάλη συμπα-

ράσταση και αλληλεγ-
γύη είναι όμως για ε-
μάς, τον πολύπαθο λαό 
της Βόρειας Εύβοιας, 
και μια ηθική δέσμευ-
ση. Οτι τον αγώνα που 

σήμερα ξεκινάμε ενωμένοι σαν μια γροθιά 
θα τον πάμε μέχρι τέλους».

Και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται, όσα βρώ-
μικα σχέδια και αν εξυφαίνουν, να βάλουν 
σε δοκιμασία την ενότητά μας. Οσο και αν 
προσπαθήσουν οι υπουργοί και συμβουλά-
τορες της κυβέρνησης και του πρωθυπουρ-
γού, οι διάφοροι επιχειρηματίες που ορμάνε 
τώρα σαν τα όρνια στο κάρμα, οι δήμαρχοι 
και τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες.

Αρχισαν τα σούρτα - φέρτα, επιδιώκουν 
να ξεμοναχιάσουν τον κτηνοτρόφο, τον α-
γρότη, τον ρετσινά και τον επαγγελματία τά-
ζοντας δήθεν μεροκάματο, δουλειά σε έρ-
γα που θα αναλάβουν αυτοί που μας κατα-
στρέφουν. Μέχρι και η ΤΕΡΝΑ, που λίγους 
μήνες πριν πέταγε στον δρόμο 200 εργα-
ζόμενους, έρχεται τώρα να μας δώσει δή-
θεν μεροκάματο από τις "πράσινες" μπίζνες 
που σχεδιάζει.

Εδώ όλοι είμαστε μια γροθιά. Ολοι μαζί για 
όλα όσα διεκδικούμε για όλους τους κατοί-
κους της περιοχής. Για τους αγροτοκτηνο-
τρόφους, τους ρετσινάδες, τους επαγγελ-

ματίες, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Εμείς θα κάνουμε την Εύβοια με τον αγώνα μας κα-

λύτερη από πριν, όχι οι κυβερνητικές «επιτροπές» με 
τα κοράκια - μεγαλοεργολάβους που καραδοκούν να 
κάνουν τα νέα τους σχέδια για να αυγατίσουν τα κέρ-
δη τους.

Εχουμε πικρή πείρα τι ακολουθεί μετά από μια με-
γάλη καταστροφή.

Το ζήσαμε το 2016 στην πυρκαγιά στη Λίμνη. Το 2018 
στη φονική πλημμύρα στο Μαντούδι. Μας το φωνά-
ζουν οι πνιγμένοι στο Ληλάντιο και την Καστέλα. Α-
κόμα και οι καμένοι στο Μάτι της Αττικής.

Ακόμα καπνίζουν τα κουφάρια των κορμών και έρ-
χονται οι αθεόφοβοι προκλητικά, χωρίς ντροπή, αλλά 
με θράσος και λένε μετά από 10 μέρες "βγάλτε τα κα-
μένα ζώα από το μαντρί να τα μετρήσουμε, να δούμε 
πόσα κάηκαν, βρείτε αυτά που έγιναν στάχτη".

Σήμερα "κόκκινο" το σπίτι και ακατάλληλο, ο επόμε-
νος έλεγχος "κίτρινο", δηλαδή κατοικήσιμο.

Αδήλωτο το μαντρί, οι υποδομές, δεν υπάρχουν α-
ποζημιώσεις. Δεν έχεις τιμολόγια για τις υποδομές, τα 
εργαλεία, δεν έχεις φράγκο. Δεν πλήρωσες τον ΕΛ-
ΓΑ, δεν έχει αποζημίωση. Αυτά και άλλα χειρότερα θα 
δούμε. Καμία εμπιστοσύνη στους διάφορους γυρολό-
γους. Ερχονται φίλοι ντυμένοι οι εχθροί μας. Κλείστε 
τους την πόρτα!

Διακηρύσσουμε σήμερα από εδώ, τον κόμβο της 
Στροφυλιάς, και το μαντάτο θα το πάνε παντού σε ό-
λη την Ελλάδα όλοι όσοι σήμερα είναι εδώ με φυσι-
κή παρουσία και μας συμπαραστέκονται αλλά και ό-
σοι είναι μαζί μας με το μυαλό και την καρδιά τους».

Θα µας βρίσκουν συνεχώς 
µπροστά τους

Στο βήμα ακολούθησε ο Βαγγέ-
λης Γεωργαντζής, πρόεδρος του 
Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - 
Δασεργατών Εύβοιας, ο οποίος 
ανήγγειλε τη διεξαγωγή συλ-
λαλητηρίου των πυρόπλη-
κτων στην Αθήνα, το επόμε-

νο διάστημα.
Ανάμεσα σε άλλα σημείω-

σε: «Είναι προστυχιά αυτό 
που κάνει ο υπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ, που ενώ 
παίρνει τηλέφωνα για να γί-

νει συνάντηση, την ίδια ώρα έρχεται σαν τον κλέ-
φτη στα καμένα χωριά μας και υπόσχεται εξασφά-
λιση του εισοδήματος για 5 χρόνια. Αλήθεια, τι ει-
σόδημα και με τι όρους;

Μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης η εργασία για 
την αποκατάσταση της καταστροφής που υπέστη η 
Βόρεια Εύβοια από δικιά τους ευθύνη; Να τα αφή-
σουν αυτά!

Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωση του λαού της 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σκόπιμες ασάφειες, «κατανόηση» και αόριστες υποσχέσεις στους πυρόπληκτους
Αντιπροσωπεία φορέων και Επιτροπών Αγώνα της Βόρειας Εύβοιας συναντήθηκε 
την Τρίτη στην Αθήνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρ. Τριαντόπουλο

Σ υνάντηση µε τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρή-
στο Τριαντόπουλο είχαν την Τρίτη 24 Αυγούστου εκπρόσω-
ποι φορέων και επιτροπών πυρόπληκτων από τη Βόρεια Εύ-

βοια στην Αθήνα, τρεις µέρες µετά το µεγάλο συλλαλητήριο 
στον κόµβο Στροφυλιάς, που, όπως επιβεβαιώνεται, η απήχησή 
του ήταν πολύ µεγάλη.

Κατέθεσαν τα αιτήµατά τους, όπως αυτά καταγράφονται 
στο ψήφισµα του µεγάλου συλλαλητηρίου που έγινε το πε-
ρασµένο Σάββατο στον κόµβο της Στροφυλιάς, αλλά και πρό-
σθετα ζητήµατα που µέρα µε τη µέρα αναδεικνύονται. Από τον 
εκπρόσωπο της κυβέρνησης εισέπραξαν «συµπάθεια», «κατα-
νόηση» και µπόλικες υποσχέσεις, για χρήµα που θα ρεύσει ά-
φθονο στην περιοχή, χωρίς όµως να προκύπτει από κάπου ότι 
αυτό θα αξιοποιηθεί για να σταθούν οι πυρόπληκτοι στα πόδια 
τους, για να αποκατασταθούν όλες οι ζηµιές και να µπορέσουν 
να ζήσουν στον τόπο τους.

∆εν ειπώθηκε επίσης τίποτα συγκεκριµένο ως προς τα χρο-
νοδιαγράµµατα για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας που ε-
πείγουν, µε τον υφυπουργό να παραπέµπει στο µέλλον για σα-
φέστερες απαντήσεις. Απ’ την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των 
φορέων και των πυρόπληκτων κατέστησαν σαφές πως ο χρόνος 
µετράει αντίστροφα, καθώς το φθινόπωρο είναι προ των πυλών, 
ενώ οι ανάγκες τους δεν παίρνουν αναβολή.

Μετά τη συνάντηση ο Βαγγέλης Γεωργαντζής, πρόεδρος του 
Σωµατείου Ρητινοκαλλιεργητών, δήλωσε στον «Ριζοσπάστη»: «Ο 
υπουργός άκουσε τα αιτήµατά µας, αλλά οι απαντήσεις που πή-
ραµε δεν ήταν σαφείς (...) Καταλαβαίνετε ότι ο κόσµος είναι α-
νήσυχος στην περιοχή, οι φόβοι µας για πληµµύρες είναι τερά-
στιοι, ξέρουµε τι µας περιµένει, ευχόµαστε να µη γίνει κι άλλο 
κακό στον τόπο µας».

∆ίπλα του, απ’ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου, ο Γιάν-
νης Φεγγερός προσθέτει: «Ζητήσαµε να πάρουν οι γυναίκες σύ-
νταξη στα 50 και οι άντρες στα 55, και µέσα σε αυτά τα έργα που 

θα γίνουν να δουλέψουν οι νέοι άνθρωποι. Ολο "ναι" ακούσαµε, 
αλλά κρατάµε πισινή. Τι θα γίνει στην πράξη είναι που έχει σηµα-
σία». Τέλος, ο Μπάµπης Τσιβίκας, µέλος του ∆Σ του Αγροτικού 
Συλλόγου Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Αννας, είπε πως «εµείς 
δεν θα κάνουµε βήµα πίσω, θα συνεχίσουµε µέχρι να υλοποιη-
θούν όλα τα αιτήµατά µας, συνεχίζουµε ενωµένοι στον αγώνα».

Η αντιπροσωπεία των πυρόπληκτων πριν από τη συνάντηση

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

«Δεν χωράει άλλη στάχτη. Ούτε στον τόπο, ούτε στα μάτια μας...»
ü Στον απόηχο του συγκλονιστικού συλλαλητηρίου οργανώνουν τα επόμενα βήματα
ü Γερό αποκούμπι τα Κέντρα Αγώνα και Αλληλεγγύης

Η µαζική συµµετοχή στο συλλαλητήριο της 
Στροφυλιάς το απόγευµα του Σαββάτου 
και η πλατιά αλληλεγγύη δίνουν δύναµη 
στον πυρόπληκτο λαό της βόρειας Εύ-

βοιας να συνεχίσει τον δίκαιο αγώνα του, για 
να µπορέσει να παραµείνει στον τόπο του και 
να στήσει ξανά το βιος του πάνω στα αποκαΐ-
δια που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Το µαζικότατο συλλαλητήριο είναι το βασικό 
θέµα συζήτησης στα καφενεία και τις πλατείες 
των χωριών και παράλληλα «αγκάθι» για την 
κυβέρνηση, που έχοντας στη φαρέτρα της τη 
συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κοµ-
µάτων για τα πράσινα σχέδια της «επόµενης 
µέρας» στα καµένα, επιδιώκει να κατευνάσει 
την οργή και την αγανάκτηση των πυρόπλη-
κτων µε ταξίµατα και υποσχέσεις.

Εστειλε όµως µήνυµα και στα διάφορα ε-
πιχειρηµατικά συµφέροντα που εµφανίζο-
νται ως «χορηγοί» και «ευεργέτες», προκει-
µένου να κατοχυρώσουν την παρουσία τους 
και να στήσουν τις µπίζνες τους πάνω στα α-
ποκαΐδια και τις στάχτες.

Το συλλαλητήριο 
τους ...άναψε φωτιές

«Το θράσος και η κοροϊδία της κυβέρνη-
σης δεν έχουν όρια. Μας φώναξαν να πάµε στην 
Αθήνα για να ακούσουµε πάλι υποσχέσεις και 
λόγια συµπάθειας», σηµειώνει ο Βαγγέλης, κτη-
νοτρόφος και ρετσινοπαραγωγός, σχολιάζοντας 
τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των πυ-
ρόπληκτων χτες το πρωί στην Αθήνα (βλέπε α-
ναλυτικά στη σελίδα 9) µε τον υφυπουργό παρά 
τω πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο. Είχε 
µόλις ενηµερωθεί για το περιεχόµενο της συ-
νάντησης και συζητούσε µε άλλους πυρόπλη-
κτους στο Στέκι αγώνα και αλληλεγγύης στον 
κόµβο της Στροφυλιάς.

«∆εν περιµέναµε κάτι. Καταλάβαµε ότι η κυ-
βέρνηση µας φώναξε στην Αθήνα αµέσως µε-
τά το µεγάλο συλλαλητήριο. Ηταν η µαζική πα-
ρουσία του κόσµου που την ανάγκασε. Ηθελε 
να µας ρίξει στάχτη στα µάτια, όµως δεν χωρά-
ει άλλη», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Αφού πρώτα ήρθε στα κρυ-
φά ο υπουργός Περιβάλλοντος και µαζί µε τους 
δηµάρχους άρχισαν τους εκβιασµούς να δεχτού-
µε τα ψίχουλα και να υποδεχτούµε τις εταιρεί-
ες που έρχονται δήθεν να µας βοηθήσουν, τώ-
ρα, που είδαν ότι αυτά δεν πιάνουν τόπο, έρχο-
νται να µας πάρουν µε το καλό».

«Γνωρίζουµε πολύ καλά πως µόνο αν αγωνι-
στούµε όλοι µαζί, σαν µια γροθιά, όπως δώσα-
µε τη µάχη ενάντια στις φλόγες, θα µπορέσου-
µε να πιέσουµε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει 

τα αιτήµατά µας. Μόνο µέσα από επίµονο αγώ-
να θα διαµορφώσουµε τις προϋποθέσεις για να 
µπορέσουµε να συνεχίσουµε να ζούµε στον τό-
πο µας», τονίζει από την πλευρά του ο Νίκος,
κάτοικος Λίµνης, φορτώνοντας είδη πρώτης α-
νάγκης για µία ακόµη διανοµή σε πυρόπληκτα 
χωριά της περιοχής.

Και προσθέτει: «Εχουµε χορτάσει από λόγια 
και υποσχέσεις. Κάτοικοι της περιοχής ακόµη 
περιµένουν τις αποζηµιώσεις από την κακοκαι-
ρία του "Ζορµπά". Είδαµε και τι έγινε τον χει-
µώνα µετά τα χιόνια, που ζητούσαµε να αποµα-
κρυνθούν τα σπασµένα πεύκα για να µην καού-
µε το καλοκαίρι. Και τότε µας έλεγαν ότι όλα 
θα γίνουν. Τελικά δεν έγινε τίποτα και δυστυ-
χώς επιβεβαιωθήκαµε. Ακόµη και τώρα αντί να 
δοθούν άµεσα αποζηµιώσεις χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις και αντί να ξεκινήσουν αντιπληµ-
µυρικά έργα, συνεχίζουν να µας κοροϊδεύουν».

Υποδειγµατικός 
ο τρόπος οργάνωσης 
της αλληλεγγύης

Η «καρδιά» των πυρόπληκτων της βόρειας Εύ-
βοιας συνεχίζει να χτυπά στα Στέκια Αγώνα και 
Αλληλεγγύης που από την πρώτη στιγµή στή-

θηκαν στον κόµβο της Στροφυ-
λιάς και στην Ιστιαία και γρήγο-
ρα µετατράπηκαν σε σηµείο α-
ναφοράς.

Καθηµερινά στα δύο Στέκια 
αλληλεγγύης καταφθάνουν πο-
σότητες ειδών πρώτης ανάγκης 
από διάφορες γωνιές της χώρας. 
Το µεγάλο βάρος της συγκέ-
ντρωσης των διαφόρων ειδών 
σηκώνουν συνδικάτα, αγροτι-
κοί σύλλογοι, σύλλογοι γυναι-
κών που στέλνουν οργανωµένες 
αποστολές, ενώ δεν λείπουν και 

περιπτώσεις που µεµονωµένα άτοµα ή οικο-
γένειες επισκέπτονται την περιοχή και αφή-
νουν διάφορα είδη στα Στέκια αλληλεγγύης.

«Η βοήθεια που έρχεται είναι συγκινητική. 
∆εν είναι µόνο τα διάφορα είδη, απαραίτητα αυ-
τή τη στιγµή σε όλους µας, αλλά η αίσθηση ότι 
δεν είµαστε µόνοι µας, ότι κάποιοι νοιάζονται 
για µας και στέκονται στο πλευρό µας», δηλώ-
νει η Γιάννα, κάτοικος της περιοχής, που µέσα 
στον αγώνα που δίνει για να µπορέσουν να στα-
θούν αυτή και η οικογένειά της στα πόδια τους, 
βρίσκει πάντα χρόνο για να συµβάλει στην προ-
σπάθεια που γίνεται για τη λειτουργία του Κέ-
ντρου Αλληλεγγύης στον κόµβο της Στροφυλιάς.

«Είναι το λιγότερο που µπορώ να κάνω. Είναι 
χρέος µου απέναντι σε όλους αυτούς τους αν-
θρώπους που στέλνουν βοήθεια», σηµειώνει. 
Προσθέτει επίσης ότι η οργάνωση και η δια-
νοµή των ειδών που έρχονται δεν είναι απλή 
υπόθεση. «∆εν θέλουµε να αφήσουµε τίποτα 
στην τύχη. Ολα θα πρέπει να γίνουν οργανω-
µένα. Να φτάσει βοήθεια σε κάθε σπίτι. Μέ-
χρι τώρα έχουµε πάει σε όλα σχεδόν τα χωριά.

Παράλληλα προσπαθούµε να καταγράψουµε 
τις ιδιαίτερες ανάγκες σε κάθε χωριό αλλά και 
σε κάθε οικογένεια. Πού υπάρχουν µικρά παι-

διά και σε ποια ηλικία; Σε ποια σπίτια ζουν οι 
ηλικιωµένοι και τι χρειάζονται; Τη δουλειά αυ-
τή έχουν αναλάβει οι Επιτροπές Αγώνα που έ-
χουν στηθεί στα περισσότερα χωριά. Από τις Ε-
πιτροπές καταγράφονται οι ανάγκες και µέσα 
από τις Επιτροπές γίνεται η διανοµή των προ-
ϊόντων», τονίζει.

Και προσθέτει: «Τεράστια βοήθεια µας έ-
χουν προσφέρει παρέες παιδιών που έρχονται 
και µένουν στην περιοχή για δυο και τρεις, α-
κόµη και περισσότερες µέρες και συµβάλλουν 
στη δουλειά που γίνεται εδώ. Είναι συγκινητι-
κό αυτό που γίνεται.

Παιδιά που θα µπορούσαν να είναι οπουδήπο-
τε αλλού, να κάνουν διακοπές ή να διασκεδά-
ζουν µε τους φίλους τους, έρχονται εδώ για να 
δείξουν έµπρακτα την αλληλεγγύη τους. Υπάρ-
χουν περιπτώσεις παιδιών που ήρθαν για µια - 
δυο µέρες και τελικά έµειναν περισσότερο. Κά-
ποιοι άλλοι, που είχαν έρθει τις πρώτες µέρες 
λειτουργίας και έφυγαν επέστρεψαν µόνο και 
µόνο για να συµµετάσχουν στο συλλαλητήριο».

Μάθηµα ζωής
Στο Στέκι Αλληλεγγύης στον κόµβο της Στρο-

φυλιάς συναντήσαµε τον ∆ηµήτρη, φοιτητή από 
την Αθήνα. «Ηρθα το πρωί της ∆ευτέρας. Εµα-
θα για την προσπάθεια που γίνεται και θέλησα 
να συµβάλω και εγώ. Αν και είµαι λίγο διάστη-
µα εδώ, µπορώ να πω ότι όλους όσοι συναντώ 
τους βλέπω πλέον σαν δικούς µου ανθρώπους.

Είναι µάθηµα ζωής για µένα. Οχι αυτό που προ-
σφέρω αλλά αυτό που µου δίνουν οι άνθρωποι 
αυτοί. Με φιλοξενεί µία οικογένεια που κυριο-
λεκτικά έχει καταστραφεί από τη φωτιά, καθώς 
έχασε το µεγαλύτερο µέρος από το δάσος που 
εκµεταλλευόταν για να µαζεύει ρετσίνι, τις πε-
ρισσότερες από τις λίγες ελιές που είχε, τα λι-
γοστά µελίσσια, κι όµως οι άνθρωποι αυτοί δεν 
χάνουν την περηφάνια τους, τη δύναµη και το 
κουράγιο τους».

Από το συλλαλητήριο του περασμένου Σαββάτου

Μεγάλες ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης καταφθάνουν καθημερινά 
στα Κέντρα Αλληλεγγύης και διανέμονται στα πυρόπληκτα χωριά
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