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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΥΩΣΙΑ ΣΟΤ ΙΟΤΛΗ ΣΟ ΠΔΝΣΔΛΙΚΟ
Με λακχμική και επίκαιοη αμακξίμχρή μαπ για ςημ τχςιά ςξσ Ιξύλη ρςημ πεοιξυή
σπξγοαμμίραμε ςημ πεπξίθηρή μαπ όςι κάςι δεμ κάμξσμε καλά και καίγεςαι διαυοξμικά η
πξλύπαθη Πεμςέληπ μαπ.
Μεςά ςξμ κξσομιαυςό ςηπ επικαιοόςηςαπ (κσβεομηςικέπ και δημξςικέπ διθσοαμβικέπ αμακξιμώρειπ,
ςιπ ςξπξθεςήρειπ ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ και ςχμ δημξςικώμ παοαςάνεχμ ρςημ ρυεςική ρσζήςηρη ςξσ
ΔΣ ςηπ 27ηπ/07/2022), εμταμήπ είμαι η επιταμειακή αμάλσρη ςξσ επειρξδίξσ και η απξσρία
οιζικώμ μέςοχμ απξςοξπήπ επαμάληφηπ ςξσ ταιμξμέμξσ.
Οι ρύμμαυξι ςηπ τχςιάπ και η αμςιμεςώπιρη ςξσ κιμδύμξσ
Κξιμή η διαπίρςχρη όςι ξι βαρικξί παοάγξμςεπ πξσ καθξοίζξσμ ςξ έμασρμα και ςημ ενέλινη ςξσ
ταιμξμέμξσ είμαι η καύριμη ύλη, η αμάτλενη ή εμποηρμόπ και ξι θσελλώδειπ άμεμξι. Η
ρσμύπαονη ςχμ ςοιώμ ασςώμ παοαγόμςχμ ποξδιαγοάτει ςημ αδσμαμία ξσριαρςικξύ ελέγυξσ ςηπ
τχςιάπ, η ξπξία ρβήμει ρσμήθχπ με ςημ πςώρη ςχμ αμέμχμ. Τξ δε μέγεθξπ ςχμ επιπςώρεχμ ςηπ
τχςιάπ ρςξ αμθοχπξγεμέπ πεοιβάλλξμ ποξρδιξοίζεςαι από ςημ δξμή και ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ
καςαρκεσώμ.
Αμ και ξ όγκξπ ςηπ καύριμηπ ύληπ θα μπξοξύρε μα μειχθεί ξοιακά, εμδευξμέμχπ και με ςευμικέπ
ελεγυόμεμηπ βόρκηρηπ, όμχπ ξ δοαρςικόπ πεοιξοιρμόπ ςξσ όγκξσ ςηπ ρε εκςεμείπ δαρικέπ
εκςάρειπ είμαι αδύμαςξπ. Ο όγκξπ και η σγοαρία ςηπ καύριμηπ ύληπ ρε ρσμδσαρμό με ςξσπ
μεγάληπ ςαυύςηςαπ αμέμξσπ σπεοβαίμξσμ ςιπ ελεγκςικέπ δσμαςόςηςέπ μαπ.
Δεμ θα επεκςαθξύμε ρε θέμαςα διαυείοιρηπ ςηπ πσοκαγιάπ πξσ διεμεογξύμ ξι αομόδιεπ σπηοερίεπ
με ςημ ρσμδοξμή ειδικώμ. Τα μημύμαςα από πσοκαγιέπ πξσ διαοκξύμ μήμεπ, ρε υώοεπ πξσ
διαθέςξσμ πιξ ενειδικεσμέμξσπ και ενξπλιρμέμξσπ μηυαμιρμξύπ, δείυμξσμ ςα όοια ςχμ
αμθοώπιμχμ δσμαςξςήςχμ. Γι’ ασςό και η καθιεοχμέμη πλέξμ διεθμήπ ποακςική

είμαι η

μεςάθερη ςξσ βάοξσπ από ςημ καςαρςξλή ρςημ ποόληφη (με αμακαςαμξμή ςχμ διαθέριμχμ
πόοχμ, ρςξ ρυεδιαρμό και ρςημ σλξπξίηρη, απξςελερμαςικώμ μέςοχμ, διαδικαριώμ και
ρσρςημάςχμ ποόληφηπ), ρε αμςίθερη με ςη Χώοα μαπ, όπξσ η ποόληφη είμαι ρυεδόμ αμύπαοκςη.
Δεμ θα ποέπει βεβαίχπ μα σπξςιμηθεί ξ βαθμόπ μεςοιαρμξύ ςχμ επιπςώρεχμ πξσ επιςσγυάμξσμ η
πξλιςική ποξρςαρία και ξι εθελξμςικέπ ξμάδεπ, αλλά η όπξια επιςσυία ρςξμ εμ λόγχ ςξμέα δεμ θα
ποέπει μα απξκούπςει ςημ αμάγκη καθιέοχρηπ οιζικώμ μέςοχμ απξςοξπήπ ςχμ πσοκαγιώμ και
αλλαγήπ μξξςοξπίαπ. Απξοίεπ π.υ. δημιξσογεί η παοξσρία ςηπ μιαπ από ςιπ δύξ σδοξτόοεπ ςξσ
Δήμξσ ρςη Νςαξύ, ρςξ αμαςξλικόςεοξ ρημείξ ςξσ Δήμξσ, και η μη ξπςική επιςήοηρη ςηπ κξιλάδαπ
ςξσ Βαλαμάοη.
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Η ερςία
Η ερςία ςηπ πσοκαγιάπ, αμ και για μέοεπ διαδίδξμςαμ όςι ασςή νεκίμηρε από ςη Νςαξύ,
ςξπξθεςείςαι ρε θέρη 600 μέςοα βξοειξδσςικά ςξσ Ι.Ν. Αγ. Νικξλάξσ Καλιρρίχμ, 800 μέςοα
βόοεια από ςξμ ξικιρμό Νςοάτι και 4,0 υιλιόμεςοα (ρε εσθεία γοαμμή) δσςικά ςηπ Νςαξύ.
Ποόκειςαι για δαρική πεοιξυή εκςόπ παοαγχγικώμ δοαρςηοιξςήςχμ, υαοακςηοιρςικά πξσ
ρσμηγξοξύμ σπέο είςε ςξσ εκξύριξσ εμποηρμξύ είςε ςηπ αμάτλενηπ από εκςόπ δοόμξσ διέλεσρη
μη ρσμβαςικξύ ςοξυξτόοξσ. Η διακιμξύμεμη εκδξυή ςξσ αποόρευςξσ μελιρρξκόμξσ δεμ εσρςαθεί
καςά ςη γμώμη μαπ, διόςι ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ δεμ σπήουαμ κσφέλεπ. Δύκξλη η δικαιξλξγία
αλλά καςά ςα άλλα ξι μελιρρξκόμξι μπαιμξβγαίμξσμ ζχοίπ καμιά επιςήοηρη ρςξ βξσμό.
Απξςελικά μέςοα απξςοξπήπ και μεςοιαρμξύ ςχμ επιπςώρεχμ
Με δεδξμέμη ςημ ύπαονη εύτλεκςηπ καύριμηπ ύληπ και θσελλχδώμ αμέμχμ, ξ πεοιξοιρμόπ ςχμ
εμποηρμώμ αμαδεικμύεςαι χπ βαρικόπ ςξμέαπ άρκηρηπ απξςελερμαςικήπ απξςοεπςικήπ πξλιςικήπ
καςά ςχμ πσοκαγιώμ.
Μέςοα ποξπ ςηπ καςεύθσμρη ασςή απξςελξύμ:


Η αλλαγή ςηπ ιρυύξσραπ αμαυοξμιρςικήπ μξμξθερίαπ πξσ υαοακςηοίζει ςξμ εμποηρμό χπ
πλημμελημαςικξύ υαοακςήοα παοάβαρη και η αμαβάθμιρή ςηπ ρε κακξσογημαςικξύ.



Η απαγόοεσρη ειρόδξσ και κίμηρηπ ρςξ βξσμό, πεζώμ και κάθε είδξσπ ςοξυξτόοχμ, ςιπ
κοίριμεπ ημέοεπ (ρε αμαλξγία με ςα ιρυύξμςα ρςξμ Υμηςςό) και η επξπςεσόμεμη κίμηρη
ρςξσπ αρταλςξρςοχμέμξσπ δοόμξσπ πξσ ςξ διαρυίζξσμ. Η εταομξγή ςξσ μέςοξσ απαιςεί
ςημ ύπαονη καςαρςαλςικώμ μηυαμιρμώμ διεσοσμέμηπ ενξσρίαπ, οόλξ ρςξμ ξπξίξ θα
μπξοξύραμ μα ρσμβάλλξσμ ξι εθελξμςικέπ ξμάδεπ, διεσούμξμςαπ έςρι ςξμ απξςοεπςικό
ςξσπ οόλξ.

Σςξμ ςξμέα μεςοιαρμξύ ςχμ επιπςώρεχμ ρςξ αμθοχπξγεμέπ πεοιβάλλξμ απαιςξύμςαι ποξληπςικά
μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ ξικιρςικώμ ρσμόλχμ πξσ αμαπςύυθηκαμ μέρα ή ρςημ πεοίμεςοξ δαρικώμ
εκςάρεχμ, όπξσ υιλιάδεπ ενξυικέπ ή και μόμιμεπ καςξικίεπ, ςελξύμ σπό ρσμθήκεπ Μαςιξύ.
Τξ μάθημα από ςημ ποόρταςη τχςιά είμαι ρατέπ. Σχρςά πξλεξδξμημέμεπ πεοιξυέπ, όπχπ ςξ
Νςοάτι, ρε ρσμδσαρμό με ςημ ασνημέμη αμθεκςικόςηςα ςχμ καςαρκεσώμ απέςοεφαμ ςημ
απώλεια ζχώμ και πεοιόοιραμ δοαρςικά ςημ καςαρςοξτή πεοιξσριώμ παοά ςξ όςι η τχςιά
πέοαρε μέρα από εκαςξμςάδεπ ξικόπεδα.
Η Πξλιςεία ξτείλει μα βελςιώρει ςιπ στιρςάμεμεπ και μα αμαπςύνει μέεπ σπξδξμέπ (επαοκέπ ξδικό
δίκςσξ και υώοξι ρσγκέμςοχρηπ κλπ.) για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ τσρικώμ καςαρςοξτώμ. Τξ εμ
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ενελίνει ποόγοαμμα ςηπ πξλεξδξμικήπ μεςαοούθμιρηπ ρσμιρςά μια ποώςηπ ςάνηπ εσκαιοία
αμαβάθμιρηπ ςηπ αμθεκςικόςηςαπ ςχμ πόλεχμ και ςχμ ξικιρμώμ, αοκεί μα διαρταλιρςεί η
επιςσυήπ ξλξκλήοχρη ςηπ ςοέυξσραπ τάρηπ αλλά και η επόμεμη ςηπ εταομξγήπ ςχμ ρυεδίχμ.
Δμίρυσρη ςηπ αμθεκςικόςηςαπ ςξσ δάρξσπ και αμαδαρώρειπ
Τέλξπ, όρξμ ατξοά ςιπ μεςά ςημ πσοκαγιά δέξσρεπ εμέογειεπ, απξκαλσπςική είμαι η ρημεοιμή
καςάρςαρη, όπχπ ςημ διαπιρςώραμε καςά ςημ ποόρταςη πεοιξδεία μαπ ρςα καμέμα. Τα
ποξεουόμεμα από αμαδάρχρη πλαςύτσλλα (βελαμιδιέπ, μσοςιέπ, κξσςρξσπιέπ, λεύκεπ, τςελιέπ,
κλπ.) έυξσμ πεςάνει δσμαμικέπ παοατσάδεπ, ρε αμςίθερη με ςα πεύκα πξσ ρςέκξσμ ξοιρςικά
καςερςοαμέμα από ςημ πσοκαγιά.
Τξ μάθημα απεσθύμεςαι ρςξσπ σπεύθσμξσπ ςχμ αμδαρώρεχμ (Δαραουείξ Πεμςέληπ και ΣΠΑΠ) και
ςξμ επικξιμχμιακό υξοηγό ςξσπ, πξσ επιμέμξσμ μα αγμξξύμ διαυοξμικά ςημ αμάγη εμίρυσρηπ ςηπ
αμθεκςικόςηςαπ ςξσ δάρξσπ ςηπ Πεμςέληπ με δαρικά είδη πξσ αμακάμπςξσμ μόμα ςξσπ μεςά ςιπ
πσοκαγιέπ και δεμ υοειάζξμςαι επαματύςεσρη και πξςίρμαςα.
Πεμςέλη, Σεπςέμβοηπ 2022

Η πεοιξυή αμάτλενηπ, δενιά από ςα θεομξκήπια και πάμω από ςξμ αγοξςικό δοόμξ.
Θέα από Καοαξύλι.
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Αμαβλάρςηρη ρσρςάδαπ Βελαμιδιώμ

Αμαβλάρςηρη ρσρςάδαπ λεσκώμ
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Σσρςάδα καμέμωμ πεύκωμ, υωοίπ αμαβλάρςηρη
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