
Να μην ξεχνάμε τους υπεύθυνους

Κανείς και καμία μας δεν μπορεί να ξεχάσει το όσα συνέβησαν με την πυρκαγιά που κατάκαψε 
τον τοπό για 10 και πλέον μέρες. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την φωτιά να μας κυκλώνει και 
μαζί της, τον πανικό, το φόβο, την απελπισία και την ματαιότητα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε 
την ανυπαρξία συντονισμού, την απαξίωση και την αδιαφορία από την κυβέρνηση, την έλλειψη 
σχεδιασμού από τους τοπικούς φορείς, πως ενώ καιγόμασταν δεν υπήρχαν πυροσβέστες και 
όπου υπήρχαν είχαν έντολές να μην επεμβαίνουν. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον πανικό 
που έσπερνε η πολιτική προστασία με τα μηνύματα τρόμου εκκένωσης που συνεχώς μας 
έστελνε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις οργισμένες φωνές κατοίκων, δημοτικών αρχών και 
εμάς των ιδίων, που κατηγορούσαν το κράτος για όλα τα παραπάνω. Και πως μπορεί κανείς 
να ξεχάσει όλα αυτά όταν καθημερινά αντικρύζει τα καψαλιασμένα βουνά και χωράφια, τα 
καρβουνιασμένα σπίτια και μαντριά. Πολεμήσαμε μόνοι και μόνες μας με την φωτιά. Τα χωριά 
μας τα έσωσε η ετοιμότητα, το θάρρος, η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η αυτενέργεια και η 
ανυπακοή στις διαταγές της κυβέρνησης, περί εκκένωσης των χωριών.

Η επόμενη μέρα της πυρκαγιάς

Σιγά σιγά οι άνθρωποι επιστέφουμε στην καθημερινή μας ζωή, πίσω στα καμμένα χωριά 
μας, το δάσος συνεχίζει να καπνίζει για αρκετές μέρες, η θάλλασα να ξερνάει αποκαίδια και 
στάχτες και παρόλαυτα αυτοί το χαβά τους: «το τυρί κουμπάρε». Χωρίς να ιδρώσει το αυτί 
κάποιου πολιτικού άρχοντα, χωρίς να τηρηθούν ούτε καν τα προσχήματα- κάποια παραίτηση 
υπουργού κλπ- η πολιτική της καμμένης γης συνεχίζει να χαράσσεται στις πλάτες μας.

1η Ανακοίνωση της
Συνέλευσης Αγώνα Βόρειας Εύβοιας

από τα χωριά Βλαχιά, Πήλι, Προκόπι, Μαντούδι, Κρύα Βρύση, Κήρινθος, Φαρακλα, 
Κερασιά, Τσαπουρνιά Βασιλικά, Αχλάδι, Αγ. Άννα, Παλιόβρυση, Ρετσινόλακκος, Ροβιές, 
Σηπιάδα, Μαντανικά, Λίμνη και Ιστιαία)
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Υπουργοί έρχονται στα μουλωχτά και συσκέφτονται με τις δημοτικές αρχές χωρίς να 
λαμβάνουμε οι κάτοικοι καμία ενημέρωση. Πολλοί, που έχουμε καμμένες καλλιέργειες (ελιές 
αμπέλια κ.α) αλλά και σπίτια, δεν δικαιούμαστε αποζημίωση επειδή όλα αυτά τα χρόνια οι 
πολιτικές αποφάσεις περιόρισαν τον αγρότη/καλλιεργητή στην ντιρεκτίβα του «κατ΄επάγγελμα». 
Πολλοί/πολλές χάσαμε τις δουλειές μας, άλλοι καταστραφήκαμε. Η οικονομία του τόπου 
συρρικνώθηκε. Οι εργασίες που είχαν άμεση συνάφεια με το δάσος εξαφανίστηκαν. Τα μέτρα 
που ανακοινώθηκαν για τους απανταχού πυρόπληκτους, δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος 
της καταστροφής.

Ακόμα, η κυβέρνηση έβαλε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, νομοθετώντας για ιδιώτες  
ανάδοχους δασών, για να προστατεύουν τα δάση!!! Η ΔΕΗ ΑΕ (μία από τις μεγαλύτερες 
ρυπογόνες επιχειρήσεις στην Εύβοια με το εργοστάσιο στο Αλιβέρι, και ένας από του συνήθης 
εμπρηστές λόγω κακής συντήρησης του δικτύου) έγινε ο πρώτος ανάδοχος της περιοχής. Στη 
συνέχεια δύο μεγάλες εταιρείες (ΜΕΤΚΑ- Μυτιληναίος & ΤΕΡΝΑ) σε μία νύχτα έγιναν και αυτοί 
ανάδοχοι δασικών περιοχών στους δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού (ΜΕΤΚΑ) και Μαντουδίου- 
Λίμνης- Αγ. Άννας (ΤΕΡΝΑ). Στην περίπτωση της ΤΕΡΝΑ οι δασικοί συνεταιρισμοί του δήμου, 
δεν δέχτηκαν το εξευτελιστικό συμβόλαιο που «πρόσφερε» η ΤΕΡΝΑ 
ως ανάδοχος αναδάσωσης. Έτσι την Τρίτη 1 Σεπτέμβρη κάτοικοι και ο 
τοπικός δασικός συνεταιρισμός σταματήσαν τα έργα καθαρισμού, που 
γινόντουσαν από την ΤΕΡΝΑ κοντά στο χωριό Κουρκουλοί. Την επόμενη 
μέρα (2/09) αντιπρόσωποι από όλους τους δασικούς συνεταιρισμούς 
του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας συναντήθηκαν στην Αθήνα 
με  Σκρέκα (υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια/ΠΕΝ) και Αμυρά 
(υφυπουργός ΠΕΝ) και απαίτησαν να μην εμπλακεί η ΤΕΡΝΑ στα έργα 
καθαρισμού αλλά να γίνουν μέσω του κράτους με απευθείας ανάθεση 
στους συνεταιρισμούς. Το αίτημά των συνεταιρισμών έγινε δεκτό και 
οι εργασίες καθαρισμού των δρόμων θα συνεχιστούν χωρίς όμως την 
εμπλοκή της ΤΕΡΝΑ. 

Ενώ, για τα αντιπλημμυρικά έργα οι δημοτικές αρχές και η περιφέρεια 
δεν δίνουν καμία ουσιαστική πληροφορία, κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αρχίσουν και ποιοί 
θα πάρουν τις εργολαβίες. 

Παλεύουμε για να στήσουμε τις ζωές μας στα αποκαίδια

Ξέρουμε ποιοί είναι οι υπεύθυνοι γι’ αυτήν την καταστροφή: 

 � Η διαχρονική κρατική πολιτική για τα βουνά και τα δάση που δε δίνει χρήματα για την πρόληψη 
των πυρκαγιών, για τους καθαρισμούς των δασών και την ενίσχυση της δασοπυροσβεσης. 
Έτσι για το 2021 τα δασαρχεία πήραν το ένα δέκατο των χρημάτων που ζήτησαν, ενώ τη διετία 
2020-2021, η κυβέρνηση δεν προσέλαβε ούτε συμβασιούχους δασεργάτες.

 � Τα επιχειρηματικά συμφέροντα που αντιλαμβάνονται τα δάση και τα βουνά ως τόπους για 
να βγάλουν φράγκα, λεηλατώντας και καταστρέφοντας τα πάντα στο δίαβα τους.

 � Τα δασαρχεία που όλο και περισσότερο μοιάζουν με μεσάζοντες ανάμεσα στο κράτος και 
σε εργολάβους, χωρίς να επιτελούν τον σκοπό τους: την υγιή αναπαραγωγή και προστασία 
του δάσους και των βουνών.

 � Ακόμα και εμείς οι ίδιοι που βλέποντας όλ’ αυτά μένουμε άπραγοι τόσα χρονια, ενω 
συχνά μετατρέπουμε τα δάση σε σκουπιδότοπους και αναθέτουμε τις τύχες μας στα χέρια των 
«ειδικών». 

Όλοι οι κάτοικοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτή η καταστροφή. 

 � Οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο αποστερούμαστε τα μέσα διαβίωσης που μας παρείχε 
η γειτνίαση με τα χωράφια, το δάσος και τα βουνά ( ξυλεία, μέλι, ζώα, μανιτάρια, καλλιέργειες, 
αναψυχή, κ.α), αλλά χάσαμε και την καθημερινή αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, 
που κάηκε. Ως συνέπεια να είμαστε περισσότερο ευάλωτοι σε επιχειρηματικούς ομίλους που 
θα έρθουν, παρέα με ΜΚΟ, για να μας δώσουν δουλειά και που κατα τα άλλα νοιάζονται 
για το περιβάλλον και τους κατοίκους. Οι χαμηλοί μισθοί θα συμπαρασύρουν προς τα κάτω 
συνολικά την κλειστή οικονομία της περιοχής. Για παράδειγμα, αυτός που έχει ένα κατάστημα 
θα χάσει τους πελάτες του κ.ο.κ.

 �  Στη σειρά περιμένει και το real estate. Η αξία της καμμένης γης είναι μικρή και το οικονομικο 
αδιέξοδο μπορεί να ωθήσει αμέτρητους ανθρώπους να «σκοτώσουν» τις ιδιοκτησίες τους σε 

μεσίτες που κάνουν μπίζνες ως σύγχρονοι μαυραγορίτες.

 � Ενώ ενεργειακοί σχεδιασμοί για ανεμογεννήτριες/αιολικά 
«πάρκα» θέλουν να πατήσουν το πόδι τους (οι πρώτες άδειες έχουν ήδη 
εκδοθεί από την ΡΑΕ για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ) και να μετατρέψουν 
τα βουνά μας σε «πετρελαιοπηγές» καταστέφοντας ολοσχερώς τις 
κορυφογραμμές.

 � Τέλος στην γωνιά καραδοκεί και η ΤΕΡΝΑ με τα μεταλλεία 
και την ΒΙΠΕ στο Μαντούδι που πολύ θα ήθελε να επεκτείνει τις 
μεταλλευτικές δραστηριότητές της, κατά το δοκούν. Οι παλιότεροι 
έχουν ξαναδεί το έργο την εποχή του Σκαλιστήρη και του Παπαστρατή: 
έφαγαν, έφαγαν, έφαγαν τον τόπο, θησαύρισαν και στο τέλος άφησαν 
πίσω ερείπια την φύση. 

Οι Δαναοί ήρθαν και θα ξανάρχονται με δώρα και υποσχέσεις ώστε να μας καλοπιάσουν, να 
μας διαχωρίσουν και να μας διασπάσουν, βολεύοντας και ταίζοντας κάποιους «διαλεχτούς». 
Για τους υπόλοιπους, που είμαστε και οι πιο πολλοί, επιφυλλάσουν μια  κούρσα επιβίωσης, 
με πολύ χειρότερους όρους

Όμως εμείς, άντρες και γυναίκες κάτοικοι από τα χωριά  χωριά Βλαχιά, Πήλι, Προκόπι, 
Μαντούδι, Κρύα Βρύση, Κήρινθος, Φαράκλα, Κερασιά, Τσαπουρνιά, Βασιλικά, Αχλάδι, Αγ. 
Άννα, Παλιόβρυση, Ρετσινόλακκος, Ροβιές, Σηπιάδα, Μαντανικά, Λίμνη, και Ιστιαία, αγρότες, 
αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι, δασεργάτες, άνεργοι, γονείς, φίλοι του δάσους και των 
βουνών, δεν είμαστε διατεθειμένοι να στεκόμαστε με αδιαφορία, φόβο και μοιρολατρεία 
μπροστά στο ζοφερό μέλλον που διαγράφεται. Δεν έχουμε σκοπό να ξεπουλήσουμε και να 
εγκαταλείψουμε τους τόπους μας και να τους αφήσουμε στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων 
και μεσιτών. Θα πρέπει να το καταλάβουμε καλά, ειδικά μετά την φωτιά, πως χρειάζεται να 
αλλάξουμε πλεύση στη σκέψη μας και να έχουμε ενεργό ρόλο στους σχεδιασμούς της επόμενης 
μέρας για τον τόπο που ζούμε. Άλλωστε κανείς δεν γνωρίζει τις ανάγκες μας καλύτερα από 
εμάς τους ίδιους και τις ίδιες. 



ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ
 � ΕνημΕρωση και ανοιχτα δημοτικα συμβουλια σΕ καθΕ δημο/κοινοτητα, 

ωστΕ να γνωριζουμΕ τι συμβαινΕι και να μπορουμΕ να παρΕμβαινουμΕ στισ 
αποφασΕισ που λαμβανονται

 � γΕνικΕσ συνΕλΕυσΕισ στα χωρια μΕ δημοκρατια, συμμΕτοχη, ανακλητοτητα 
για ολα τα ζητηματα που αφορουν την Επιβιωση μασ 

 � αποζημιωση και αποκατασταση ολων των καμμΕνων κατοικιων και 
ΕπιχΕιρησΕων.

 � αντιπλημμυρικα Εργα αμΕσα μΕ συνΕχησ βΕλτιωση και συντηρηση αυτων μΕ 
την παροδο του χρονου.

 �  Εξω οι Εργολαβοι και οι μΕγαλοΕταιρΕιΕσ απο καθΕ Εργο (αντιπλημμυρικα 
& αναδασωση)

 � κανΕνασ δασικοσ αποχαρακτηρισμοσ- καμια αλλαγη χρησησ ποτΕ και 
πουθΕνα

 � η αναδασωση Ειναι υποθΕση τησ τοπικησ κοινωνιασ και οχι των 
τΕχνοκρατων

 � να μη μΕτατραπΕι η β. Ευβοια σΕ μια απΕραντη βιπΕ μΕ ΕξορυξΕισ και 
αιολικΕσ βιομηχανικΕσ ΕγκαταστασΕισ

 �οχι στην τουριστικη βιομηχανια των all inclusive ξΕνοδοχΕιων, στισ 
πΕριφραξΕισ και στην τσιμΕντοποιηση των παραλιων.

 � στηριζουμΕ τα αιτηματα των ρητινοσυλλΕκτων των δασικων συνΕταιρισμων 
και των μΕλισσοκομων 

Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας, Σεπτέμβρης 2021
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Συνάντηση της Συνέλευσης Αγώνα Βόρειας Εύβοιας 
κάθε τετάρτη στις 6 στην Αγ. Άννα στο ασβεστοποιείο 

Συζητάμε όλοι και όλες μαζί και σχεδιάζουμε
τα επόμενα βήματα του αγώνα.


