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Συνάδελφοι, 

Αυτές τις μέρες, με τις καταστροφικές πυρκαγιές, φάνηκε 

ακόμα πιο καθαρά πόσο εγκληματικός και βάρβαρος είναι 

ο καπιταλισμός, πόσο αδίστακτα είναι τα κόμματα της 

εξουσίας. Η φωτιά κατέκαιε ανθρώπους, περιουσίες, 

νοικοκυριά, σπίτια, κατέστρεφε το περιβάλλον κι αυτοί 

ανακοίνωναν τη νέα ανάπτυξη της περιοχής. Σαν να ήταν 

όλα μελετημένα από καιρό. Οι επιχειρηματίες, ο 

Πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, 

Γ. Παπανδρέου, εξήγγειλαν το σχέδιο του νέου μοντέλου 

ανάπτυξης της περιοχής. Ξενοδοχεία, αγροτουρισμός, 

συνεδριακά κέντρα, χειμερινός τουρισμός κι άλλες 

δραστηριότητες, που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη στους 

επιχειρηματίες.  

Σ́  αυτό τον προσανατολισμό είναι τα μέτρα που εξήγγειλε 

η κυβέρνηση, μέτρα ανίκανα να κρατήσουν αυτόν τον 

κόσμο στον τόπο του και να απαντήσουν στα οξυμένα 

προβλήματα. 

 

Οι διακηρύξεις, τόσο της Ν.Δ, όσο και του ΠΑΣΟΚ, 

επιβεβαιώνουν ότι οδηγούμαστε με γρηγορότερους 

ρυθμούς στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών 

καλλιεργειών στις πυρόπληκτες περιοχές και στην 

προώθηση ενός μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα 

στηρίζεται σε «αγροτουριστικές» κι άλλες δραστηριότητες.  

Ήδη δεκάδες μεγαλοκαρχαρίες, παρουσιαζόμενοι ως 

εθνικοί ευεργέτες και δωρητές, έχουν αναλάβει δράση 

προετοιμάζοντας το μεγάλο φαγοπότι δισεκατομμυρίων 

ευρώ. Μια τέτοια ανάπτυξη θα εκδιώξει τους αγρότες από 

τον τόπο τους, τους εργαζόμενους που εργάζονται σε 

αγροτικές εργασίες, τους μικροεπαγγελματίες, τους 

βιοτέχνες. Η όποια προσωρινή ένταση της οικοδομικής 

δραστηριότητας θα εξελιχθεί σε ανεργία και πλήρη 

ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών 

συμβάσεων, κλπ. 

 

 

Συνάδελφοι, 

Πρωταγωνιστές του θεάτρου, που παίζεται στην πλάτη των πυρόπληκτων, 

είναι η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ, με κομπάρσους τα ΜΜΕ που ελέγχει ο καθένας τους. 

Πάνω στα αποκαΐδια, που άφησε η φωτιά, στους δεκάδες νεκρούς συνανθρώπους 

μας, κάνουν πολιτική, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν κομματικές και εκλογικές 

σκοπιμότητες. Μοιράζουν λεφτά, τάζουν «λαγούς με πετραχήλια», αδιαφορώντας 

για την αγωνία, το άγχος, αυτών που έχασαν τις περιουσίες τους, των 

Στη δικαιολογημένη αγανάκτησή μας ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ. 

ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ, που έκαψε δεκάδες συνανθρώπους μας, χιλιάδες 

νοικοκυριά, το φυσικό πλούτο της χώρας μας, ΝΑ ΚΑΨΟΥΜΕ τις 

πολιτικές που χρόνια τώρα βάζουν πλάτη να αυγατίζουν τα κέρδη του 

μεγάλου κεφαλαίου. 



ξεσπιτωμένων, για να τους κλέψουν τη ψήφο ενώ την επομένη των εκλογών θα 

ξεχαστούν όλα. 

 Το χέρι των εμπρηστών το οπλίζει η πολιτική των κυβερνήσεων, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, που με 
αποχαρακτηρισμούς κι άλλα κόλπα, χαρίζει στο μεγάλο κεφάλαιο εκατομμύρια 
στρέμματα του εθνικού πλούτου. 

 Αυτή η πολιτική ευθύνεται για τους εκατοντάδες νεκρούς εργάτες στα κρεματόρια των 
χώρων δουλειάς, για τους δεκάδες νεκρούς του «ΣΑΜΙΝΑ», της «ΡΙΚΟΜΕΞ», γιατί ποτέ 
κανένας εργοδότης δεν καταδικάστηκε. 

 

 Η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, της Κοινωνικής Ασφάλισης, η 
εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Παιδείας, αυτή την πολιτική εξυπηρετεί. 

 Ο πόλεμος για την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου θα φέρνει μαζί του τέτοια 
και χειρότερα αποτελέσματα. 

 

ΓΓΓιιι ΄́́   αααυυυτττόόό    πππρρρέέέπππεεειιι   νννααα    βββάάάλλλοοουυυμμμεεε    φφφρρρέέένννοοο    σσσ΄́́   αααυυυτττέέέςςς    τττιιιςςς    ππποοολλλιιιτττιιικκκέέέςςς    κκκαααιιι   σσστττοοουυυςςς    φφφοοορρρεεείίίςςς    τττοοουυυςςς    ...   

ΝΝΝααα    τττιιιςςς    κκκαααττταααδδδιιικκκάάάσσσοοουυυμμμεεε...   ΝΝΝααα    βββγγγοοουυυννν    αααππποοοδδδυυυννναααμμμωωωμμμέέένννοοοιιι   σσσ΄́́   αααυυυτττέέέςςς    τττιιιςςς   εεεκκκλλλοοογγγέέέςςς...   

ΑΑΑυυυτττόόό    εεείίίννναααιιι   τττοοο    σσσυυυμμμφφφέέέρρροοοννν    τττωωωννν    εεερρργγγααατττώώώννν...   ΕΕΕίίίννναααιιι   πππρρροοοϋϋϋπππόόόθθθεεεσσσηηη,,,   γγγιιιααα    τττηηηννν    ααανννάάάπππτττυυυξξξηηη   ττταααξξξιιικκκώώώννν    

αααγγγώώώνννωωωννν,,,   γγγιιιααα    βββαααθθθύύύτττεεερρρεεεςςς    αααλλλλλλαααγγγέέέςςς   σσσεεε    οοοιιικκκοοονννοοομμμιιικκκόόό    κκκαααιιι   ππποοολλλιιιτττιιικκκόόό    εεεπππίίίπππεεεδδδοοο...
 

 
 Το κόστος της αποκατάστασης των 

πληγέντων να προκύψει από την 

αύξηση της φορολόγησης του 

μεγάλου κεφαλαίου. 

 Πλήρη καταγραφή των καμένων 

εκτάσεων, των οικογενειακών 

περιουσιών, όπως σπίτια, αποθήκες, 

ζωοτροφές, ζωικό και φυτικό 

κεφάλαιο, καλλιέργειες, κλπ. 

 Αποζημίωση στην πραγματική τους 

αξία. 

 Ειδικά για τα κατεστραμμένα σπίτια 

και τις αγροτικές υποδομές να δοθεί 

συνολική αποζημίωση. Με ευθύνη του 

κράτους να αποκατασταθούν από 

κρατικό κατασκευαστικό φορέα, να 

εξασφαλιστεί η ανοικοδόμηση  και 

αποκατάσταση των ζημιών. 

 Οι πυρόπληκτοι να στεγαστούν 

δωρεάν με ευθύνη του κράτους και με 

δική τους επιλογή. 

 Να κατασκευαστούν άμεσα κατοικίες 

από τον ΟΕΚ για τους δικαιούχους του 

με κάλυψη όλου του κόστους από το 

κράτος. 

 Για τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ να 

δοθεί άμεσα επίδομα 3.000 є για κάθε 

ασφαλισμένο. 

 Να εξασφαλιστεί η δωρεάν μεταφορά 

των μαθητών από τις πυρόπληκτες 

περιοχές. 

 
 

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας αποφάσισε τη συμμετοχή των οικοδόμων στην κατασκευή και 

αποπεράτωση ενός έργου, που να βοηθάει στην ανακούφιση και κάλυψη αναγκών στις πληγείσες 

περιοχές, π.χ. τη δημιουργία παιδικού σταθμού ή άλλου έργου που θα κριθεί πιο επείγον. 

Καλούμε όλα τα σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας να εκφράσουν με κάθε τρόπο τη 

συμπαράσταση και συναδελφική αλληλεγγύη τους στους πληγέντες των καταστροφών σ΄ όλη τη 

χώρα. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2007 


