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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 
 
 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας συνεδρίασε έκτακτα με αφορμή τις 

καταστροφές που προέκυψαν από τις πυρκαγιές και τα καθήκοντα που 

προκύπτουν για το οικοδομικό κίνημα. 
 

Η Διοίκηση ομόφωνα αποφάσισε ότι: 

− Οι φωτιές που έκαψαν δεκάδες ανθρώπους, εκατομμύρια στρέμματα 

πράσινου, καλλιεργειών, νοικοκυριών, κλπ., είναι μέρος ενός 

οργανωμένου σχεδίου ανάπτυξης προς όφελος των καπιταλιστών από τις 

κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Είναι η συνέχεια των εγκλημάτων του 

κεφαλαίου στους χώρους δουλειάς, που στέλνει εκατοντάδες εργάτες στο 

θάνατο κάθε χρόνο με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί τα μέτρα 

ασφαλείας αποτελούν κόστος για το κεφάλαιο άρα και εμπόδιο για την 

κερδοφορία του. Είναι στην ίδια ρότα με την ανατροπή των εργασιακών 

σχέσεων, τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης, την εμπορευματοποίηση 

της Παιδείας, της Υγείας. 

− Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν σ΄ αυτόν τον τόπο ήταν απλόχερες για 

να ενισχύουν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, για να εμποδίζουν τον 

εχθρό-λαό, διαθέτουν δις ευρώ για πολεμικές δαπάνες για να στέλνουν 

στρατό όπου προστάξει το αφεντικό. Όταν όμως πρόκειται για λαϊκές 

ανάγκες αδυνατεί ο προϋπολογισμός της χώρας. Έτσι, όταν τα ΜΑΤ είναι 

οπλισμένα με τα πιο σύγχρονα μέσα, οι πυροσβέστες φοράνε πλαστικές 

μπλούζες. Όταν τους διάφορους Κωνσταντακοπουλαίους τους επιχορηγεί 

με δις ευρώ, ο προϋπολογισμός δεν αντέχει για μόνιμους 

δασοπυροσβέστες, για πρόληψη, σχεδιασμό, για αγορά μηχανικών μέσων. 
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− Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση είναι ημίμετρα, 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» και 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. 

− Οι διακηρύξεις, τόσο της Ν.Δ για χρηματοδότηση των πληγέντων, όσο και 

το κλάμα του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν διαχειρίζεται αυτό το χρήμα, είναι 

τουλάχιστον ασέβεια στους δεκάδες νεκρούς, στην αγωνία και το άγχος 

για το αύριο όσων έχασαν τις περιουσίες τους. Είναι προεκλογικά κόλπα 

που θα ξεχαστούν την επομένη των εκλογών. 

− Καλούμε τους οικοδόμους των πυρόπληκτων περιοχών να οργανώσουν 

την πάλη των οικοδόμων, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, τους 

αγρότες και τους επαγγελματοβιοτέχνες (ΕΒΕ), για να επιβάλλουν λύσεις 

προς όφελος των εργαζομένων και όχι του κεφαλαίου. 

− Να επιταχυνθούν έργα ανακούφισης των πληγέντων, όπως 

αντιπλημμυρικά για να αποφευχθούν καταστροφές από πλημμύρες. 

− Να αξιοποιηθεί το εργατικό στοιχείο της περιοχής, έλληνες και μετανάστες. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
 

1. Το κόστος της αποκατάστασης των πληγέντων να προκύψει από την 

αύξηση της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου. 
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2. Πλήρη καταγραφή των καμένων εκτάσεων, των οικογενειακών 

περιουσιών, όπως σπίτια, αποθήκες, ζωοτροφές, ζωικό και φυτικό 

κεφάλαιο, καλλιεργειών, κλπ. 

3. Αποζημίωση στην πραγματική τους αξία. 

4. 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. 

5. Οι πυρόπληκτοι να στεγαστούν δωρεάν με ευθύνη του κράτους και με 

δική τους επιλογή. 

6. Να κατασκευαστούν άμεσα κατοικίες από τον ΟΕΚ για τους 

δικαιούχους του με κάλυψη όλου του κόστους από το κράτος. 

7. Για τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ να δοθεί άμεσα επίδομα 3.000 ευρώ 

για κάθε ασφαλισμένο. 

8. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από τις 

πυρόπληκτες περιοχές. 

9. 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. 

δημιουργία παιδικού σταθμού ή άλλου έργου που θα κριθεί πιο επείγον. 

10. Καλούμε όλα τα σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας να 

εκφράσουν με κάθε τρόπο τη συμπαράσταση και συναδελφική 

αλληλεγγύη στους πληγέντες των καταστροφών σε όλη τη χώρα.  

 
 

 
 

Για τη Διοίκηση 
 
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
Γιάννης Πάσουλας                                                      Κώστας Χαντζιάρας 


