
1 
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    Ω Καιροί, που στρεβλώσατε  το ουράνιο τόξο,  
               κι απ' το  ραμφί του  σπουργιτιού αποσπάσατε το ψίχουλο, 

 και δεν αφήσατε μήτε μια  τόση δα φωνούλα καθαρού νερού να   
συλλαβίσει στη  χλόη την αγάπη μου ,  

              Εγώ, που αδάκρυτος υπόμεινα την ορφάνια της λάμψης,  
              ω Καιροί, δε συγχωρώ ...  (Οδ. Ελύτης)  
 



2 
Κι όμως, όλα αλλάζουν…      

 «Τα λόγια μος είναι μια γλςκιά πποζεςσή. Κοςπνιάζοςν έξω απ' ηο κλειζμένο ζος 

παπάθςπο. Κι αν ηα άθηνερ θα ανοίγαν μια πωγμή απ' ηο μικπό κελί ζος ωρ ηο 

άπειπο. Μα εζύ ζωπαίνειρ και θπηνείρ ζαν ηον καηάδικο  

πάνω απ' ηη ζηάσηη πος ζκεπάζει ηον παπάδειζο»(Από ηο Τραγούδη «Γηορηή», 

ζηίτοη : Γ. Αγγειάθας, Μοσζηθή : Τρύπες) 

 
 

 
 Ζ θχζε κπνξεί λα δήζεη θαη ρσξίο εκάο – θαη θαιχηεξα 

κάιηζηα, κε ηνλ «πνιηηηζκφ» πνπ έρνπκε. Δκείο κπνξνχκε λα δήζνπκε 

πξαγκαηηθά θφληξα ζηε θχζε καο, ζηνλ εαπηφ καο;  

 

«Μαρ πεπιμένοςν άδειερ μέπερ, παγιζμένοι οςπανοί…», άθνπγα 

αθεξεκέλα ζρεδφλ ζην ξαδηφθσλν. Παξαζθεπή, 24 Απγνχζηνπ 2007.  Θα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα νπνηαδήπνηε κέξα... Ζ ζχγρξνλε αζζέλεηα πνπ καο πιήηηεη 

είλαη ε απάζεηα, ζθέθηνκαη, 

ζθαιίδνληαο κέζα κνπ λα δσ αλ έρεη 

κείλεη θάηη πνπ λα ην ληψζσ έληνλα 

πηα. Σν κπαιφ κνπ έρεη αδεηάζεη, έρεη 

παγψζεη αθίλεην, 

θαζψο θνηηάδσ  ρσξίο 

νπζηαζηηθή 

αληίδξαζε ην «δειηίν 

ησλ 8.00΄»… 

 

            θνηείληαζε 

γηα ψξεο ν νπξαλφο. 

Γθξίδα ζχλλεθα ηνλ 

ήιην έθξπςαλ, κα φρη 

εθείλα πνπ θέξλνπλ 

δσή, κα απφ θείλα 

ηεο δσήο πνπ θάεθε, 



ζηνπο βσκνχο ησλ ζχγρξνλσλ ζεψλ. Δθείλσλ πνπ καο κάζαλε λα ιαηξεχνπκε. 

Σνπ ρξήκαηνο, κα θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ: ηεο αδηαθνξίαο, ηνπ σραδεξθηζκνχ, ηεο 

αληθαλφηεηαο, κα  πάλσ απφ φια ηεο απαμίσζεο θαη ηνπ επηειηζκνχ. Σεο δσήο, 

ηεο νκνξθηάο, ηεο ρακέλεο απφ θαηξφ αίζζεζεο ηνπ ηη είλαη ν άλζξσπνο. Σνπ 

πνηνη είκαζηε. Σεο ρακέλεο φπσο καο κάζαλε ςπρήο καο‧  κηα θαη δελ είκαζηε 

ιέλε θνκκάηη ηνπ ζχκπαληνο, ηεο θχζεο, ηεο δσήο ηνπ πιαλήηε, κα νη άξρνληεο 

απηνχ… θαη θάπνηνη γηλήθαλε πην άξρνληεο θη απνθαζίζαλε πσο νη άιινη είλαη 

δνχινη. Καη γίλαλε νη δεκηνπξγνί, νη απφ κεραλήο ηξνπνπνηεηέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη νη αλαδεκηνπξγνί ηνπ, γηα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο καο… 

           Καη ρσξίο νμπγφλν, λεξφ, ρξψκα, ρσξίο δσή κεο ηα ηζηκέληα θαη ηηο 

αζθάιηνπο πνπ καο είπαλε πσο είλαη «πφιεηο», πνηεο αλάγθεο καο 

ηθαλνπνηνχληαη..; Καη αλ ηθαλνπνηνχληαη, γηαηί είλαη ηα πξφζσπα πην γθξίδα απ’ 

ηα θακέλα; Γηαηί είλαη ηα βιέκκαηα πην ζβεζκέλα απ’ ηνπο βάιηνπο; Γηαηί νη 

ςπρέο είλαη πην καχξεο 

θη απ ηνλ άλαζηξν 

νπξαλφ; Γηαηί ηα 

ζηφκαηα έρνπλε ηε 

γεχζε ηεο ζηάρηεο πνπ 

βξέρεη φιε κέξα; 

          Έλα απ’ απηά πνπ 

καο έρνπλ πνιχ θαιά 

πνηίζεη θαη έρεη κπεη 

ζην πεηζί καο είλαη θάηη 

πνπ κπνξεί λα ηα 

απαληήζεη φια απηά ζ’ 

έλα βαζκφ: ε ιήζε…  

Γη’ απηφ θαη δε ζπκφκαζηε πνηέ ηηο ππξθαγηέο πνπ θαηέθαςαλ ηελ Διιάδα ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα… Μηα θαη ηα βιέπνπκε, ηα ζπκφκαζηε κηα δπν κέξεο, 

θσλάδνπκε κηα δπν αθφκα, θαη κεηά «έια κσξέ δε βαξηέζαη, φια θαιά»... Καη 

κεηά ζαλ ηα μαλαδνχκε κπξνζηά καο, α ηφηε… «θαηαζηξνθή»…  

                          Κη φκσο, φια αιιάδνπλ, θη φια γίλνληαη… Καη πξψηα απ’ φια 

εκείο. Να αιιάμνπκε ζ’ απηφ πνπ ζέινπκε λα γίλνπκε ζη’ αιήζεηα..  

Φηαίεη ν θαζέλαο καο ρσξηζηά; Δίλαη έλα έγθιεκα ε ζπκκεηνρή ζηα 

εγθιήκαηα, δελ είλαη φκσο άιιν έλα θαη ε αλνρή απηψλ; Ζ αδηαθνξία θαη ε φςηκε 

αγαλάθηεζε θάζε θνξά πνπ έρνπκε απέλαληί καο κηα θαηαζηξνθή; Μήπσο εκείο 

νη ίδηνη δελ ακαπξψλνπκε ηελ ηζηνξία καο, δελ εθκεηαιιεπφκαζηε νπνηαδήπνηε 

επθαηξία γηα θέξδνο απνθνηκίδνληαο ηηο ηχςεηο καο κε ην επηρείξεκα ηνπ 

σραδεξθηζκνχ «εγψ ζα ζψζσ ηνλ θφζκν;». Γελ θξίλνπκε ηα πάληα κέζα απφ ην 

πξίζκα κηαο θνκκαηηθήο «ηδενινγίαο» ή ηνπ πξνζσπηθνχ καο ζπκθέξνληνο; 

Μήπσο ηειηθά δε βιέπνπκε πέξα απφ ηνλ εαπηφ καο; Μήπσο, αληί λα 

θαηαδηθάδνπκε ηνπο θάζε ινγήο «αξκφδηνπο» θαη λα θαηαλέκνπκε ηηο επζχλεο –

παληνγλψζηεο θάζε θνξά πνπ είκαζηε «έμσ απφ ην ρνξφ»– λα παξαδερηνχκε κε 

εηιηθξηλή δηάζεζε απηνθξηηηθήο φηη έρνπκε ην θξάηνο πνπ καο αμίδεη;   



Μαθάξη λα «μεκνπδηάζνπκε» ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε κέζα καο. Μαθάξη 

λα «αλαζηεζεί» μαλά ε νκνξθηά απφ ηηο ζηάρηεο. Μαθάξη λα κάζνπκε πψο λα 

δνχκε «αιιηψο», πψο λα είκαζηε «αιιηψο», θαη πψο λα θάλνπκε «αιιηψο». Έηζη, 

γηα λα βξεζνχκε ιίγν πην θνληά ζην «αζάλαην αξραίν πλεχκα» πνπ δηαξθψο 

«απαιινηξηψλνπκε». Καη γηα λ’ απαληήζνπκε ζην βνιηθφ επηρείξεκα «εγψ δελ 

κπνξψ κφλνο κνπ λα ζψζσ ηνλ θφζκν» κε ηελ παξαθαηαζήθε ηνπ Καδαληδάθε: 

«Εγώ έσω σπέορ να ζώζω ηον κόζμο. Αν δε ζωθεί, εγώ θηαίω!»  
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«Πάνω απ’ τις στάχτες που σκεπάζουν τον παράδεισο…» 
 
 

 

 

ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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Οδοιπορικό 
«τα όμορφα χωριά άσχημα καίγονται…» 

 
             Ο αθξηβήο πξννξηζκφο  καο ήηαλ αξρηθά άγλσζηνο. Καλείο δελ είρε εθ ησλ 

πξνηέξσλ απνθαζίζεη, γηα ηίπνηα. Σν ξαληεβνχ καο ήηαλ ζηελ έδξα καο, ην Πειφπην, 

θη απφ θεη, ζα βιέπακε… ’ έλα κηθξφ 

απηνθίλεην, πξνο ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ 

καο πξψηα. 

               Ζ θσηηά έθηαζε απφ 

αξηζηεξά, πίζσ απφ ηελ Ζξάθιεηα, θη 

αθνχ θαηέθαςε θαιιηέξγεηεο  θαη ζην 

δηπιαλφ ρσξηφ, ην Πνπξλάξη, έρεη 

 



δπγψζεη ην Πειφπην. Έλα άιιν κέησπν έρεη θαηέβεη απφ ην νξεηλφ Υειηδφλη θαη ηελ 

Καπθαληά φπνπ μερχζεθε θαη έθαςε θάζε πξάζηλε πιεπξά ηνπ θαηάθπηνπ βνπλνχ. 

Αλεθνξίδνληαο, θνηηάκε ηα θακέλα, βνπβνί. Πάλσ ζηνπο  ιφθνπο ζθαξθαισκέλνη 

νηθηζκνί πνπ θαίλνληαη εξεκσκέλνη, θαζψο ηα ζπίηηα μεπξνβάιινπλ κέζα ζε θακέλεο 

καχξεο εθηάζεηο. Δδψ νη άλζξσπνη αλεζπρνχλ γηα ηα δψα πνπ ζα γελλήζνπλ, ηηο 

βξνρέο πνπ έξρνληαη, ην ιάδη πνπ ζα αγνξάζνπλ… Γέληξα γπκλά, ρσξίο ίζθην πιένλ, 

απιψλνπλ ηα μεξά θιαδηά ηνπο ζαλ ζε ηθεζία πξνο ηνλ πεξαζηηθφ, δεηψληαο έιενο… 

Πεξλάκε ζηξνθέο δχζθνιεο, πνπ ζπκίδνπλ ιαβχξηλζν. Άιινηε ήηαλ απφιαπζε λα 

πεξλάο κέζα απφ ηα παλήςπια πεχθα πνπ πιαηζίσλαλ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ δξφκνπ… 

θίλα, πνπξλάξηα θαη πνχ θαη πνχ, ιίγα θηελά ακπειάθηα, λα φ,ηη έρεη απνκείλεη… 

Μπήθακε γηα ηα θαιά ζηα θακέλα. Μαχξε γε. Λφθνη, βνπλά, πιαγηέο, καχξα.  

             Ξαθληθά, βιέπσ δπν γεξάθηα λα πεηνχλ πάλσ απ’ ηα θεθάιηα καο. Ζ κφλε 

έλδεημε δσήο ζηε θχζε –εθηφο δειαδή απ’ η’ απηνθίλεηα κε ηνπο αλζξψπνπο, πνπ 

πεξλνχλ ζην δξφκν. Γίπια καο, έλα θνχηζνπξν θαπλίδεη αθφκα. Γηαβαίλνπκε κέζα ζε 

ρξψκα ζηαρηί. Αιινχ καχξν, αιινχ αλνηρηφ ζηαρηί, ζηαρηί ζθνχξν. Όπσο ην βιέπεηο 

ην έδαθνο πιάτ ζνπ, θακέλν, δίρσο ξίδεο πηα λα ην θξαηάλε, αλνρχξσην, ζθέθηεζαη 

πσο κε ηελ πξψηε βξνρή ζα θχγεη κεο ζηνλ δξφκν….  

              Γπξλψληαο πξνο ηα θάησ, ζηνλ θάκπν, ζνινχξα. Κάπλα. Ο Πιάηαλνο, ζην 

δξφκν καο πξνο ηελ Οιπκπία, έρεη δερηεί ηε θνληθή επίζθεςε ηεο θσηηάο, πνπ άθεζε 

ζην πέξαζκά ηεο ζπίηηα θαη πεξηνπζίεο θαηεζηξακκέλα…  Διηέο βαιζακσκέλεο. 

Κνθαισκέλεο. Καη ην ρψκα, δελ είλαη πηα ρψκα, κα γθξίδα ζηάρηε. Γχξσ κπξνπδηά, 

κπξνζηά ζνινχξα. Σίπνηε άιιν, φζν θηάλεη ην κάηη. Μήηε ρισξίδα, κήηε παλίδα 

απφκεηλε. Σφπνπο ηφπνπο, αρλίδεη αθφκα. Κνηηάδνπκε φινη ζησπεινί. Καη ηη λα ιεο; 

Σνχηε ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή, ζρεδφλ αρφξηαγα ηελ θνηηάδεηο, φπσο, φηαλ βιέπεηο 

ηελ απφιπηε πξαζηλάδα θη νκνξθηά….. 
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Μπαίλνπκε ζηελ Αξραία 

Οιπκπία. Δδψ ε θσηηά έδσζε ηνλ 

νηθηζκφ θαη πεξλψληαο θαηά κήθνο ηνπ 

πνηακνχ Κιαδένπ έθηαζε ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν. Ο ηφπνο ησλ ζεψλ 

θείηεηαη αλήκπνξνο λα αληηκεησπίζεη 

ηελ θαηαζηξνθηθή καλία ηεο θσηηάο. Ο 

πξάζηλνο παξάδεηζνο πνπ πιαηζίσλε 

«ηελ ηεξά άιηη» δελ ππάξρεη πιένλ. Σν 

κνπζείν θαληάδεη εθηαιηηθφ, θαζψο 

πξνβάιιεη αλάκεζα απφ ζθειεησκέλα 

δέληξα. Σν ηεξφ ηνπ Κξνλίνπ ιφθνπ, 

βνκβαξδηζκέλν ηνπίν. Σν κλεκείν ηνπ Πηεξ 

ληε Κνπκπεξηέλ ζηέθεη ζαλ θάληαζκα ζηελ 

είζνδν ηεο Οιπκπηαθήο Αθαδεκίαο… Ο 

«θάιιηζηνο ηφπνο ηεο Διιάδνο», πνπ 



δηάιεμαλ νη πξφγνλνί καο γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ Ξέλην Γία, θαίλεηαη ζηα κάηηα καο σο 

πηθξή εηξσλεία θαη χβξηο πξνο ην παξειζφλ. Λίγα ρηιηφκεηξα βνξεηφηεξα, ε Αξραία 

Πίζζα κεηξά ηηο δηθέο ηεο πιεγέο. Κηίξηα, έλα γξαθηθφ εθθιεζάθη θαη φιε ε πιαγηά 

ζηα πφδηα καο κε ραξαγκέλα ηα ζεκάδηα ηεο θαηαζηξνθήο.    
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Σελ επφκελε κέξα, μεθηλάκε κε θαηεχζπλζε πξνο ηα λφηηα, ζηνλ Κατάθα. 

Γηαζρίδνπκε ην άιινηε παλέκνξθν δάζνο. Αλαξσηηφκαζηε, πψο γίλεηαη θαη θάεθε 

ηνχην ην δάζνο, αθνχ είλαη αθξηβψο, κέζα ζηε ζάιαζζα! 

Οη θνξκνί εζσηεξηθά θιέγνληαη αθφκα. Καπλίδνπλ, έπεηηα απφ κέξεο. Γελ ππάξρεη 

θσηηά. Μνλάρα ζηάρηε , επθάιππηνη θαη πεχθα μαπισηά, θνξκνί πνπ βγάδνπλ απ’ ηα 

ζπιάρλα θαπλφ. Σίπνηε άιιν. Παξεθηφο κπξνπδηά θακέλνπ….  

Εαράξσ. ηελ ηεξάζηηα δεκνηηθή απνζήθε, κεγάιε ζαλ έλα εξγνζηάζην, ε 

αηκφζθαηξα ζπκίδεη εκπφιεκε θαηάζηαζε. ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ. 

Γηκνηξίεο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, 

Πξφζθνπνη, Δζεινληέο, Γήκνο, 

δηαρεηξίδνληαη απφ θνηλνχ ηελ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Μαγεηξεκέλε 

ηξνθή θαη εκθηαισκέλν λεξφ, ζηνλ 

πιεζπζκφ πνπ πξνζθχγεςε ζηνλ ηφπν 

ηνπ, θαη είδε πξψηεο αλάγθεο. 

Ζ πδξνδφηεζε ζηα ρσξηά 

απαγνξεχεηαη, σο λα εμεηαζζνχλ θαη 

λα ρνπλ αζθάιεηα ηα δείγκαηα φισλ 

ησλ πεγψλ. Απηή ε πεξηνρή, 

θαηαζηξάθεθε ζην 90%. 

 Οη θνξκνί ησλ δέληξσλ ζηγνθαίλε αθφκα. Καη αλ φινη εκείο βξηζθφκαζηε ήδε 

ζηελ επφκελε κέξα, νη άλζξσπνη εθεί κηινχλ ζπλέρεηα θαη κφλν γηα ηελ ππξθαγηά, 

ζαλ λα κελ πηζηεχνπλ φηη έρεη ζβήζεη, ζαλ 

γηα λα μνξθίζνπλ ην θαθφ, δψληαο ην μαλά 

θαη μαλά. Μηινχλ γηα ηε κέξα πνπ μεθίλεζε, 

πψο ήξζε απφ ηελ άιιε πιεπξά, πψο έθπγαλ 

απφ ην ρσξηφ, πψο γχξηζαλ γηα λα 

μαλαθχγνπλ, γηαηί δελ ήξζαλ ηα αεξνπιάλα, 

πνχ ήηαλ ηα ππξνζβεζηηθά, έλαο πνπ έγηλε 

ήξσαο θαη έλαο άιινο πνπ θνβήζεθε ελψ 

θαλείο δελ ην πεξίκελε. Κάπνηνη πνπ λφκηδεο 

φηη είραλ ραζεί θαη βξέζεθαλ θαη θάπνηνη άιινη πνπ πίζηεπεο φηη είραλ γιηηψζεη αιιά 

ηειηθά..              ησπεινί, αθνχκε ζθφξπηεο δηεγήζεηο… Ο θαζέλαο θαη κηα 

ηζηνξία… Όκσο, πνηνο ν ιφγνο λα θαηαγξάςνπκε φζα αθνχζακε; Δκείο εδψ, ζα 

βάινπκε εηθφλεο ειπίδαο, πξάζηλεο θνπλησηέο ειηέο, επθάιππηνπο θαη θνπθνπλαξηέο, 

λεξά, δσληαλά δψα, αλζξψπνπο δσληαλνχο, θη φρη θεξέληεο θνχθιεο... Πάκε πξνο ηε 



ζάιαζζα. 

Σφπνπο-ηφπνπο, ιίγε δξνζηά. Καιακπφθηα, κπακπάθηα. Απηφ είλαη ην ηνπίν πνπ 

ζέινπκε λα πεξηγξάθνπκε απφ δσ θαη πέξα… 

. 
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Οικολογική καταστροφή: αποτιμώντας τις συνέπειες 

 

 
 

           

           Ζ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ 

ηηο πξφζθαηεο ππξθαγηέο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κφλν κε κηα 

ιέμε: νινθιεξσηηθή. Ζ Πεινπφλλεζνο πνπ γλσξίδακε σο 

ζήκεξα δελ ππάξρεη πιένλ. Σα δάζε, ην θιίκα, ην 

ππέδαθνο, ηα ππφγεηα λεξά, νη αθηέο δελ ζα είλαη πνηέ ίδηα 

κε απηά πνπ γλσξίδακε έσο θαη πξηλ απφ έλα κήλα. 

            Όηαλ θαίγεηαη ην έδαθνο πθίζηαηαη πνιιαπιέο 

πηέζεηο. Ζ επηβάξπλζε απφ ηε θσηηά επλνεί ηε δηάβξσζε. 

Με απηέο ηηο θσηηέο ζα αιιάμεη ν ηνπνγξαθηθφο ράξηεο φιεο ηεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε 

κειέηε ηνπ θαζεγεηή Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Δπζχκηνπ Λέθθα. «Γελ είλαη 

κφλνλ ην γεγνλφο φηη πεξηνρέο πνπ έσο πξφζθαηα είραλ βιάζηεζε ζα κεηαηξαπνχλ ζε 

μεξνβνχληα. Οη ζξαχζεηο ζην έδαθνο, ηα κηθξά ζπαζίκαηα, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

εδάθνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζα κεγαιψζνπλ κε ηελ απνγχκλσζε ηνπ εδάθνπο απφ θπηά θαη 

δέληξα. Έηζη ζα επλνείηαη ε «κεηαλάζηεπζε» χιεο θάζε θνξά πνπ βξέρεη. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκψλα ζα έρνπκε πνιιά θαη έληνλα πιεκκπξηθά επεηζφδηα».   

            Μηα άιιε ζπλέπεηα αθνξά ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο. Σα δάζε πνπ βξίζθνληαλ 

ζε ρακειφ επίπεδν, φπσο ήηαλ ην παλέκνξθν πεπθνδάζνο ηνπ Κατάθα θαη ν Κξφληνο Λφθνο 

ζηελ Αξραία Οιπκπία, έγηλαλ θάξβνπλν. Απηά φκσο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα 

αλαγελλεζνχλ απφ κφλα ηνπο, αξθεί λα κε γίλεη θακία αλζξψπηλε παξέκβαζε. Ωζηφζν, 

θαηαζηξάθεθαλ θαη εμαηξεηηθά δάζε ζε κεγάιν χςνο. Γάζε καχξεο πεχθεο, θεθαινλίηηθεο 

ειάηεο. Γάζε κε νμηέο, κε θπιινβφια πιαηχθπιια. ε απηά ηα δάζε ππάξρεη πιήζνο 

ελδεκηθψλ εηδψλ, ζπάλησλ αγξηνινχινπδσλ, αξσκαηηθψλ θπηψλ, ζάκλσλ. Απηά θάεθαλ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο. Σα είδε απηψλ ησλ δέληξσλ δελ αλαγελληνχληαη θπζηθά. Ζ θσηηά δελ 

έρεη ζέζε ζηνλ βηνινγηθφ ηνπο θχθιν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα πεπθνδάζε.  

             Ζ παλίδα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ επίζεο ζα ππνζηεί 

ζπλέπεηεο. Οη εθηάζεηο πνπ θάεθαλ 

είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ νη 

δηαζσζείζεο απνηεινχλ λεζίδεο 

αλάκεζά ηνπο. Σα δψα, ηα πηελά 

ζα ππνζηνχλ πίεζε, έρνπλ ράζεη ηα 

θαηαθχγηά ηνπο θαη ίζσο ηα 

επφκελα ρξφληα παξαηεξήζνπκε 

κείσζε ζηνλ πιεζπζκφ ηνπο.  

             Σα δάζε πνπ θάεθαλ ζα επεξεάζνπλ επίζεο απνθαζηζηηθά ην κηθξνθιίκα θάζε 

πεξηνρήο. Έσο θαη πξηλ κεξηθέο εκέξεο απηά ιεηηνπξγνχζαλ σο θίιηξν θαζαξηζκνχ ηνπ αέξα, 

ελψ ηαπηφρξνλα εμαζθάιηδαλ έλαλ κεραληζκφ άκβιπλζεο ησλ αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ. Οη 

πνιχ πςειέο θαη νη πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γίλνληαλ πην αλεθηέο. Απηφ ηψξα ράζεθε.  

              Οη επηπηψζεηο αγγίδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ, ηφζν ζηηο αθηέο ηεο Γπηηθήο 

 



Πεινπνλλήζνπ φζν θαη ζηηο ιίκλεο ηεο πεξηνρήο. Σφλνη ζηάρηεο θαη ρψκαηνο ζα 

παξαζπξζνχλ κε ηελ πξψηε θηφιαο βξνρή ζην λεξφ. Ζ ζάιαζζα θαη νη ιίκλεο ζα καπξίζνπλ. 

Δθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε, δηάθνξα είδε ςαξηψλ θαη θπηψλ πνπ δνπλ εθεί ζα 

επεξεαζηνχλ. 

               εκαληηθέο είλαη θαη νη δπζκελείο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο πεξηέξρεηαη ε νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο. Καιιηέξγεηεο κε ειαηφδεληξα πνπ είλαη ην πιένλ δχζθνιν λα απνθαηαζηαζνχλ, 

κεραλήκαηα ηα νπνία πνιινί αθφκε ρξσζηνχλ ζηηο ηξάπεδεο παξαδφζεθαλ ζηηο θιφγεο, 

ζηεξψληαο απφ ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο ηελ πεγή ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο.  

                Δπηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, 

πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο, αλαπφθεπθηα ζα δνπλ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ζην εηζφδεκά 

ηνπο. Αληίζηνηρε κνίξα αληηκεησπίδνπλ θαη πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ εμαξηψληαη άκεζα απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο θάζε 

πεξηνρήο.  

                 Δπηπιένλ,  ε έληνλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πθίζηαηαη πιήγκα. Δθηφο ηνπ 

θχκαηνο αθπξψζεσλ πνπ παξαηεξείηαη απηήλ ηελ πεξίνδν, ελ κέζσ ηεο θξίζεο, 

αλαπφθεπθηα δεκηνπξγείηαη αξλεηηθή δεκνζηφηεηα, ε νπνία ππάξρνπλ θφβνη φηη ζα 

απνκαθξχλεη κειινληηθνχο ηνπξίζηεο.  

                 Παξάιιεια, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, έλα κεγάιν 

ηνπξηζηηθφ θεθάιαην γηα ηηο πεξηνρέο, έρεη ππνζηεί κεγάιν ρηχπεκα. Έηζη, ζηειέρε ηεο 

αγνξάο δηαηππψλνπλ αλεζπρία γηα ηα κειινληηθά έζνδα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ ρξσζηνχλ δηφινπ επθαηαθξφλεηα πνζά ζηηο ηξάπεδεο.  

                 Οη λένη άλζξσπνη πνπ είραλ παξακείλεη ζηηο πεξηνρέο δχζθνια ζα κπνξέζνπλ λα 

παξακείλνπλ ζηνπο ηφπνπο ηνπο. Δίλαη πηζαλφλ  λα θαηαγξαθεί λέν θχκα εζσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο, πξνθαλψο πξνο ηα ήδε ππεξθαηνηθεκέλα αζηηθά θέληξα, κε αλεζπρεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο. Αλ ζε απηφ πξνζηεζεί θαη ν ζεκαληηθφο αξηζκφο 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ άιιεο ρψξεο πνπ απαζρνινχληαη εδψ θαη ρξφληα ζηηο πεξηνρέο 

απηέο, ηφηε ν θίλδπλνο γηα έθξεμε ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα εληείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. 

                Δπηπηψζεηο αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πξσηεχνπζαο, αιιά 

θαη γεηηνληθψλ κεγάισλ πφιεσλ, εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο. 

                Οη ηηκέο βαζηθψλ πξντφλησλ αλακέλεηαη λα βξεζνχλ ζην επίθεληξν θεξδνζθνπίαο, 

νδεγψληαο ζε αθφκε πςειφηεξα επίπεδα ηελ αθξίβεηα, πνπ νχησο ή άιισο ζπληζηά βαζηθφ 

πξφβιεκα γηα ηνπο Έιιελεο. 

 

 

 

 

 

9 
Προτάσεις πρόληψης και θεραπείας… 



              Γηα λα πεξηνξηζηεί ε θαηαζηξνθή, ιακβάλεηαη έλαο αξηζκφο πξνιεπηηθψλ   κέηξσλ:  

 ηα πεξηζζφηεξα δάζε ηεο ρψξαο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ππξνθπιάθηα απφ ηα νπνία 

ππξνζβέζηεο, ζε ζπλεξγαζία κε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, επηηεξνχλ ηηο γχξσ 

πεξηνρέο.  

 Δπίζεο, θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν, γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ ρσκαηεξψλ, ησλ δαζψλ 

αιιά θαη ησλ γχξσ απφ απηά δξφκσλ απφ ηα ζθνππίδηα.  

 Δπηπιένλ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ έηνπο, απαγνξεχεηαη ε θαχζε ρφξησλ, μεξψλ 

ζηηεξψλ θιπ., ρσξίο ηελ παξνπζία ππξνζβεζηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή  

 Σέινο, εκπινπηίδεηαη ζπλερψο ην δίθηπν πδξνιεςίαο θνληά ζε δαζηθέο πεξηνρέο, 

ψζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο, λα είλαη άκεζε ε 

παξνρή λεξνχ.  

             Όζα φκσο κέηξα πξφιεςεο θαη αλ ιεθζνχλ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζεί ε εκθάληζε ησλ ππξθαγηψλ 

ζηα δάζε. Όζν κάιηζηα εχθνιν είλαη λα μεθηλήζεη κία 

ππξθαγηά, ηφζν δχζθνιν είλαη λα ζβήζεη!  

   

          χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Πιεξνθφξεζεο γηα ηηο Ππξθαγηέο ζηα Γάζε 

θάεθαλ ζηελ Διιάδα απηφ ην θαινθαίξη 2.638.834 ζηξέκκαηα δάζνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θπζηθψλ πεξηνρψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ εζληθή 

θαη ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία. Δίλαη αλαγθαία, ινηπφλ, ε δεκηνπξγία άκεζα κίαο 

Δπξσπατθήο Γχλακεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα παξέκβαζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

 

• Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζα 

κπνξνχζαλ ελ κέξεη λα είραλ πξνιεθζεί θαη πξέπεη λα παξέρνληαη θίλεηξα ζηηο εζληθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ψζηε λα αλαπηχμνπλ, ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη εθαξκφζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο πξφιεςεο, θαζψο θαη επαξθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο γεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βηψζηκσλ δαζηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

θαιιηεξγεηψλ, δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.  

• Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε 

Μέιε πξέπεη λα ζηεξίμνπλ κέηξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελεξγεηψλ 

επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ηελ πην βηψζηκε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

βηνινγηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Κχξηα αηηία 

γηα ηελ εθδήισζε ησλ ππξθαγηψλ είλαη ε 

πίεζε γηα αιιαγή ρξήζεσλ γεο, ε αλνρή ησλ 

παξάλνκσλ θαηαζθεπψλ, ε αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο θαη ε μεξαζία, ε εγθαηάιεηςε ησλ 

δαζψλ, νη ζθνππηδφηνπνη θ.α. 

• Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα Κξάηε Μέιε θαη νη αξκφδηεο Πεξηθέξεηεο πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ζρέδηα απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πιεγεί, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ 

ππνρξεσηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ φηη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξφιεςεο 

θαη θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηψλ εθαξκφδνληαη. Ζ ζπλ-ρξεκαηνδφηεζε απφ Κνηλνηηθά 

Κνλδχιηα γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ ζρεδίσλ απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηνρψλ πξέπεη λα είλαη 



ελαξκνληζκέλε κε ηελ ζπλνιηθή αλαδάζσζε φισλ ησλ πεξηνρψλ πνπ επεξεάζηεθαλ κε 

ηνπηθέο πνηθηιίεο δέληξσλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα θακέλα, θαζψο θαη κε ηα κέηξα πνπ 

ζα απνηξέπνπλ ηελ επαλάιεςε αληίζηνηρσλ θαηαζηξνθψλ ζην κέιινλ. Απαξαίηεην είλαη λα 

κελ επηηξαπεί θακία αιιαγή ζηηο ρξήζεηο γεο κεηά ηηο ππξθαγηέο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή ε  επηζηξνθή ηεο Κνηλνηηθήο βνήζεηαο απφ ηα Κξάηε Μέιε πνπ δελ 

ζα αλαδαζψζνπλ πιήξσο ηηο θακέλεο πεξηνρέο ή ζα επηηξέςνπλ ηελ αιιαγή ρξήζεο ηεο γεο 

πξνο φθεινο ηεο νηθηζηηθήο ή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

• Ζ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ θηηζκάησλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή πεξηνρέο εθηφο 

νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ 

κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 24), πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ πάξαπηα. 

 

• Πξνυπφζεζε γηα ηελ καθξνρξφληα πξνζηαζία ησλ δαζψλ είλαη ε εθαξκνγή πεξηθεξεηαθψλ 

θαη ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, δεκηνπξγνχλ λέα δηαθνξνπνηεκέλα εηζνδήκαηα εηδηθφηεξα γηα 

ηνπο λένπο θαη δηακνξθψλνπλ ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ππεξεζηψλ ζηελ χπαηζξν. 

• Ζ Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα δψζνπλ θίλεηξα ζε αγξφηεο, επηρεηξεκαηίεο ηεο 

ππαίζξνπ θαη ηδηνθηήηεο δαζηθψλ εθηάζεσλ ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ βηψζηκεο πξαθηηθέο πνπ 

ζα κεηψλνπλ, απνηειεζκαηηθά θαη πνζνηηθά, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο (αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα) θαη ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο.  

• Μέηξα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ θνηλνηήησλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ηελ 

εθπαίδεπζε εζεινληψλ θαη επαγγεικαηηψλ ππξνζβεζηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ βηψζηκε 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο πνιηηηθψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ   

• Μέηξα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ θνηλνηήησλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ηελ 

εθπαίδεπζε εζεινληψλ θαη επαγγεικαηηψλ ππξνζβεζηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ βηψζηκε 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο πνιηηηθψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

• Ζ ειιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα 

νινθιεξψζεη άκεζα ην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην θαη Γαζνιφγην, 

θαζψο θαη λα νξγαλψζεη θαη λα 

επαλδξψζεη επαξθψο ηηο αληίζηνηρεο 

Τπεξεζίεο. 

 

• Πέξαλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πνιηηηθψλ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

κέηξα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε ηνπ θνηλνχ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ππεπζπλφηεηαο γηα ηελ πξφιεςε 

επαλαιακβαλφκελσλ πεξηζηαηηθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Σα κέηξα απηά πξέπεη λα 

ζπληνληζηνχλ ζε εζληθφ επίπεδν κέζα απφ ηα πεξηθεξεηαθά αλαπηπμηαθά ζρέδηα γηα ηελ 

πξφιεςε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Σο ελάχιστο «ευχαριστώ» 

           Πνηεο ιέμεηο κπνξνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηε κεγάιε αλαηξηρίια πνπ 

έβγαηλε απ’ ηηο εηθφλεο ηεο θσηηάο πνπ 

έθαηγε ηελ Διιάδα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

ζσηεξίνπ έηνπο 2007; Οη ππξνζβέζηεο 

μεπέξαζαλ ηα αλζξψπηλα φξηα θαη 

απέδεημαλ φηη ε ζσηεξία ηεο Διιάδαο 

«επαθίεηαη κφλν ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ 

Διιήλσλ», πνπ σο απινί ζηξαηηψηεο 

ξίρλνληαη ζηε κάρε ρσξίο λα δεηνχλ 

αληαιιάγκαηα. « Έρσ θνηκεζεί πέληε 



ψξεο ηηο ηειεπηαίεο πέληε εκέξεο- ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλαδέιθνπο 

απφ ηελ Ζιεία. Ζ θνχξαζε πιένλ είλαη αθφξεηε, φκσο δελ ζα ην βάινπκε θάησ. Γελ 

θάλνπκε απηή ηε δνπιεηά γηα ηα ιεθηά, αιιά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ λα βνεζάο ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ζνπ. Όζν γηα ηελ θαηαθξαπγή ηνπ θφζκνπ φηαλ δελ θαηαθέξλνπκε λα 

ζψζνπκε ηα ζπίηηα, δελ πεηξάδεη. Ση λα πεηο δειαδή ζηνλ άλζξσπν πνπ έραζε ηνπο θφπνπο 

κηαο δσήο; Δθεί βάδεηο ην θεθάιη θάησ θαη θεχγεηο». Ο επνρηθφο ππξνζβέζηεο πνπ 

εμνκνινγείηαη κ’ απηφλ ηνλ απζφξκεην ηξφπν ηηο ζθέςεηο ηνπ, δίλεη απάληεζε ζε φζνπο 

«θσλαζθνχληεο εηδήκνλεο» θαηαζηξψλνπλ ζρέδηα «επί ράξηνπ» θαη απνλέκνπλ επζχλεο 

ρσξίο λα αλαινγίδνληαη ηηο δηθέο ηνπο. Δκείο, πνπ αγσληζηήθακε καδί κε ηνπο ππξνζβέζηεο 

γηα λα ζψζνπκε ηα ρσξηά καο, αλαγλσξίδνπκε ηελ απηνζπζία ηνπο θαη δε ζα πνχκε ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ έλα κεγάιν «εσταριζηώ». 

             

             Ωο έλδεημε επγλσκνζχλεο  αληηγξάςακε απνζπάζκαηα απφ ην ζπγθινληζηηθφ e-mail 

πνπ έζηεηιε ζηελ Διεπζεξνηππία ν εζεινληήο δαζνππξνζβέζηεο Νίθνο Φσηφπνπινο πνπ 

ηξαπκαηίζηεθε ζηε θσηηά ηεο Πεληέιεο: 

«Θα ήθελα να ξετάζω ηα 3-4 πξφβαηα πνπ δελ πξνιάβακε λα βγάινπκε απφ ην καληξί θαη 

η’ αθνχγακε λα ζθνχδνπλ θαζψο καο πιεζίαδε ε θσηηά, θη εθείλν ην ζθπιάθη πνπ παξέκεηλε 

ζησπειφ θαη δεκέλν κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

παληθφβιεην θαηάιαβε φηη δελ ππάξρεη ζσηεξία. 

Σα αθεληηθά ηνπ ιείπαλ δηαθνπέο θαη θαλείο δελ 

καο εηδνπνίεζε γη’ απηφ. 

Θα ήθελα να ξετάζω ηα πνπιηά πνπ δελ 

πξνιάβαλε λα θχγνπλ απφ ηα πεχθα θαζψο 

γηλφληνπζαλ παξαλάισκα ηνπ ππξφο θαη ηα είδα 

ζηνλ αέξα λα θηεξνπγίδνπλ γηα ιίγν θαη χζηεξα 

λα πέθηνπλ ζαλ θζηλνπσξηλά θχιια. 

Θα ήθελα να ξετάζω ηα ηξνκαγκέλα πξφζσπα 

ησλ ζπλαδέιθσλ φηαλ είδακε ηηο 50κεηξεο θιφγεο 

λα καο δψλνπλ απφ παληνχ. 

Θα ήθελα να ξετάζω ηηο αγσληψδεηο εθθιήζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ φισλ ησλ ζπηηηψλ ηξηγχξσ 

φηαλ άξρηζαλ λα γιχθνπλ ηα ζπίηηα ηνπο νη θιφγεο. 

Θα ήθελα να ξετάζω φινπο απηνχο πνπ ήξζαλ κε ηδηπάθηα κφλν θαη κφλν γηα λα 

απνιαχζνπλ ην ζέακα, ρσξίο λα καο βνεζάλε φηαλ ηα ξνπζνχληα καο ηξέραλ θαηξάκη θα 

καζνχζακε ζηάρηε. 

Θα ήθελα επίζης να ξετάζω φινπο απηνχο πνπ πίλαλ θαθέ θαη καο εηξσλεχνληαλ ηελ ψξα 

πνπ δίλακε θαη ίζα πνπ θξαηνχζακε ηελ ςπρή καο. 

Θα ήθελα να ξετάζω ηηο παληθφβιεηεο θσλέο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηνλ αζχξκαην φηαλ ηνπο 

θχθισλε ε θσηηά. 

Θα ήθελα να ξετάζω απηή ηε ιαίιαπα πνπ δελ ππήξρε ηξφπνο λα θξελάξεηο θαη ιαίκαξγα 

θαηάπηε ηηο φκνξθεο πεξηνρέο πνπ θάπνηε ραξήθακε σο παηδηά θαη ηα παηδηά καο δελ ζα 

μέξνπλ φηη ππήξραλ. 

Μα δεν θα ξετάζω εθείλνπο ηνπο ρεηξηζηέο ησλ ειηθνπηέξσλ πνπ ηειεπηαία ζηηγκή καο 

δεκηνχξγεζαλ δίνδν δηαθπγήο κέζα απφ ηνπο ζεφξαηνπο ηνίρνπο θσηηάο πνπ καο 

πεξηηξηγχξηδαλ. 

 Μα δεν θα ξετάζω φηη θαηαθέξακε 4 παηδηά κε έλα φρεκα λα ζηακαηήζνπκε έλα κέησπν 

500 κέηξσλ, λα ζψζνπκε 5 ζπίηηα θαη κεξηθά πξφβαηα. Θα βνεζήζεη λα κπνξέζσ λα 

θνηκεζψ φηαλ ζα γπξίδνπλ νη εηθφλεο θξίθεο ζην κπαιφ κνπ. 

Μα δεν θα ξετάζω ηελ φκνξθε ηξαπκαηηνθνξέα πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθε φηαλ δελ είρα 

αλαπλνή, ηνπο έκπεηξνπο γηαηξνχο πνπ πέζαλ πάλσ κνπ θαη κνπ μαλάδσζαλ κέιινλ, θαζψο 

θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ μερείιηζε απφ αλζξσπηά θαη θαινζχλε… 

Μα δεν θα ξετάζω λα ιέγνκαη αθφκα άλζξσπνο θαη λα ρξσζηάσ ζηε θχζε έλα κεγάιν 

ζπγγλψκε γηα φιεο ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ηεο έρεη πξνμελήζεη ην είδνο κνπ… 



 

                                                          ΕΨΙΛΟΝ Ειεσζεροησπίας, Κσρηαθή 2 Σεπηεκβρίοσ 2007 

 

 

 
 

Ανοιχτή επιστολή στο «φίλο» εμπρηστή 
 

             Σν θαινθαίξη ηειεηψλεη! Όπσο θαη νη 

δνπιεηέο ζνπ. ε ιίγν αξρίδεη έλαο καθξχο 

ρεηκψλαο αλαδνπιεηάο –γηα ζέλα. Ο καθξχηεξνο 

πνπ έδεζεο θαη πνπ έρνπκε κέρξη ηψξα δήζεη 

φινη καο. Μελ ειπίδεηο φηη πνιιά άιια 

θαινθαίξηα ζ’ αθνινπζήζνπλ πξφζθνξα γηα λα 

κπνξέζεηο λα επηδνζείο ζην γλσζηφ ζνπ ζπνξ. 

Γελ έρεη κείλεη πιηθφ γηα ζέλα. Γη’ απηφ θαη απ’ 

φινπο εκάο ηνπο δπζηπρείο εζχ ζα είζαη ν πην 

δπζηπρηζκέλνο. θέςνπ κνλάρα: έλαο 

“ρεηκψλαο” αηέιεησηνο πνπ αθφκα θη φηαλ ν 

ήιηνο ζα ιάκπεη, φηαλ ν θαχζσλαο ζα ρηππάεη 

θαη ζα ζθνηψλεη, φηαλ ζα βιέπεηο αλζξψπνπο 

θαη δψα λα πεζαίλνπλ απ’ ηε δίςα, εζχ 

απεγλσζκέλα ζα γπξίδεηο κέζα ζηα θακέλα 

δάζε θαη ζα ςάρλεηο έλα δέληξν δσληαλφ λα 

ππξπνιήζεηο. Καη δε ζα βξίζθεηο! 

Απηφ δελ ην ζθέθηεθεο. Γε δηαλνήζεθεο ηελ 

αλεξγία πνπ θξέκεηαη απεηιεηηθά πάλσ απφ 

ζέλα θαη ηνπο ζπληξφθνπο ζνπ. 

              Δκείο θάπσο ζα ζπλερίζνπκε λα δνχκε θαη λα ηα θνπηζνβνιεχνπκε. Με ηε γλσζηή 

αδηαθνξία καο (απηή πνπ ζε άθεζε λα νξγηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα), κε ηε γλσζηή 

αηζηνδνμία καο (“έρεη ν Θεφο”), κε ηε γλσζηή πξνζαξκνζηηθφηεηά καο (ζα “δήζνπκε” θαη 

ρσξίο ην δάζνο, ζα μαλαρηίζνπκε ηα ζπίηηα καο), κε ην γλσζηφ αηνκηθηζκφ καο (“ην ζπίηη 

κνπ εκέλα ζψζεθε, δελ πα λα θαεί φινο ν θφζκνο;”), κε ηε γλσζηή πίζηε καο (“ν Θεφο είλαη 

κεγάινο”). Όκσο, έρεη ν Θεφο φηαλ δελ έρνπκε εκείο, θη ν Θεφο είλαη κεγάινο, φηαλ εκείο 

είκαζηε κηθξνί. Κη είκαζηε αιήζεηα, πξνο δφμαλ ζνπ, πνιχ κηθξνί θη αλήκπνξνη. Σφζα ρξφληα 

πεξπαηάο δίπια καο κε ηα ζπίξηα ζηελ ηζέπε, θαπλίδεηο θαη πεηάο ην ηζηγάξν ζνπ αλέκεια, 

ςεθίδεηο θαη παλεγπξίδεηο ηα απνηειέζκαηα (θάζε θνξά παλεγπξίδεηο κε νπνηαδήπνηε 

απνηειέζκαηα), ρεηξνθξνηάο θαη 

δεησθξαπγάδεηο ηελ ίδηα νκάδα κε καο 

πιάη καο ζην γήπεδν, θη εκείο δε ζε 

αξπάμακε, δε ζε ζχξακε πάλσ ζηνπο 

αζπάιαζνπο, δε ζε ξίμακε ζηα 

Σάξηαξα, φπνπ πξαγκαηηθά ίζσο 

έβξηζθεο εθεί, ζηηο γλσζηέο ζνπ 

ζεξκνθξαζίεο, ηε γαιήλε θαη ηελ 

ηζνξξνπία, κέζα ζηηο θσηηέο θαη ζηα 

θαδάληα ηα θαπηά. 

                  Αο είλαη! ’ απηφ 

ζηεξίρηεθεο -ζηηο ρξφληεο αδπλακίεο 



καο- θαζψο θαη ζηα κειηεκάθηα ηνπ Απγνχζηνπ, πνπ παίξλνπλ ηε ζπίζα ζνπ θαη ηελ θάλνπλ 

ππξθαγηά. Αο είλαη! Σψξα, φκσο, βξίζθεζαη κπξνζηά ζην θαηψθιη ηεο αλεξγίαο. Καη γηα ηε 

δνπιεηά ζνπ δελ ππάξρνπλ νχηε επηδφκαηα, νχηε πνξείεο δηακαξηπξίαο νχηε ζπκπάζεηα. Θα 

κείλεηο κφλνο, πεξηραξαθσκέλνο ζηελ άλπδξε απιίηζα ζνπ, παξέα κε η’ άλπδξα θη αλφεηα 

φλεηξά ζνπ. Γελ μέξσ αλ ζα πεηάγεζαη ζηνλ χπλν ζνπ έληξνκνο απ’ ηνπο θινγηζκέλνπο ζνπ 

εθηάιηεο. Γελ μέξσ αλ ζα θνηηάο ην ηδάθη ζνπ λα θνξψλεη ηηο θξχεο βξαδηέο ηνπ ρεηκψλα θαη 

ζ’ αλαινγίδεζαη παιηά θαη ζβεζκέλα κεγαιεία. Ξέξσ, φκσο, φηη ζα είζαη έλαο “άλζξσπνο” 

ρσξίο ζθνπφ, ρσξίο ειπίδεο θαη ρσξίο ζρέδηα, ρσξίο κέιινλ. Έλαο “άλζξσπνο” ηειεησκέλνο, 

έλα ππφιεηκκα θη έλα θαξβνπληαζκέλν θνχηζνπξν, έλα απ’ φια φζα εζχ καο πξφζθεξεο 

αθεηδψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

                      Γη’ απηφ, γηα λ’ απνθηήζεηο μαλά πεξηερφκελν θη φξεμε γηα δσή, θηιία θαη 

ζπληξνθηά, πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ θάπνηε λα μαλαβξείο ηε ρακέλε ζνπ απαζρφιεζε, άθνπζε 

θαη κειέηεζε ζνβαξά ηελ πξφηαζή κνπ: έια θνληά λα μεθηλήζνπκε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα. 

Να μαλαθπηέςνπκε ηα δάζε, λα γεκίζνπκε δέληξα θαη ηα πην απνκαθξπζκέλα θαη 

δπζπξφζηηα ζεκεία, αθφκε θαη ζ’ απηά πνπ νχηε θαη ε ίδηα ε δηεζηξακκέλε ζνπ δηάλνηα δε 

ζα πξνέβιεπε φηη ππάξρεη θαχζηκε χιε. Έια θη αο ηξαγνπδάκε καδί ηελ παξακειεκέλε 

κπαιάληα: “Παο γηα λα βγάιεηο η’ άρηη ζνπ, κα δε ζα γίλσ ζηάρηε ζνπ. Κη αλ κ’ έθαςεο, θη αλ 

κ’ έθαςεο, λα κ’ αγαπάο δελ έπαςεο.”  

                    Έια, ινηπφλ! Έηζη κνλάρα, κεηά απφ νγδφληα ρξφληα ζα έρεηο πάιη κπξνζηά ζνπ 

δάζε λα θαηο! Αιιηψο...  

      (Η επηζηοιή δεκοζηεύηεθε ζηο δηαδίθησο θαη ηελ παροσζηάδοσκε, γηαηί πηζηεύοσκε πως ζα 

βρεη παληού αποδέθηες……) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ αξρή ζχκσζα θη εγψ. Όρη γηαηί δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ. Οχηε γηαηί δελ ζα 

ππάξρνπλ «γξαθηθά ρσξηνπδάθηα» λα ππνδέρνληαη ηνπο ηνπξίζηεο θάζε θαινθαίξη, πνπ 

έξρνληαη φηαλ ε απηνκαηνπνηεκέλε δσή ηνπο ζηελ πφιε ην επηηξέπεη. Οχηε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε εμαηηίαο ηνπ πιήγκαηνο ζηνλ ηνπξηζκφ.  

 

 

 

Μφλν απηνχο ηνπο 

ειηθησκέλνπο ιππήζεθα, απηνχο 

πνπ ιέλε «γξαθηθνχο», πνπ ήηαλ 

ηπρεξνί λα δήζνπλ κηα άιιε απφ 

εκάο δσή, πην αιεζηλή, θαη εκείο 

επηηξέςακε λα ηνπο ηε 

ξεκάμνπλε. Σνπο αθήζακε λα 

θιαίλε αλήκπνξνη δίπια ζηηο 

θιφγεο, λα θανχλ, λα γίλνπλ 



δξακαηηθφ video-clip ζηηο ηειενξάζεηο καο. Μφλν εθείλνπο, γηαηί ζην πξφζσπφ ηνπο είδα ηε 

γηαγηά θαη ηνλ παππνχ κνπ, κηα γεληά γιπθηά θαη γλήζηα, πνπ πεζαίλεη καδί κε ηα ρσξηά καο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


