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Subject: Forest fires in Greece.
Date: Tuesday, 17 August 2021 - 9:57:54 AM Eastern European Summer Time
From: The Good House
To: president@ep.europa.eu, david.sassoli@europarl.europa.eu, cab-lenarcic-

contact@ec.europa.eu, cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu,
ec.president.vdl@ec.europa.eu, cab-von-der-leyen-contact@ec.europa.eu
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ΠΡΟΣ :
 
David Maria Sassoli  
President of the European Parliament 
president@ep.europa.eu 
david.sassoli@europarl.europa.eu
 
Janez Lenarčič
European commissioner for Crisis Managment
cab-lenarcic-contact@ec.europa.eu
 
Virginijus Sinkevičius 
European commissioner for Environment, Oceans and Fisheries 
cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu
 
Ursula Gertrud von der Leyen 
President of the European Commission 
ec.president.vdl@ec.europa.eu
cab-von-der-leyen-contact@ec.europa.eu
 
 
Αγαπητοί,
 
 
Αυτή η επιστολή µε βρίσκει και µας βρίσκει σε µια άσχηµη κατάσταση, για τη χώρα µου, την
Ευρώπη και όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς ζούµε στιγµές, καταστάσεις και συνθήκες απάνθρωπες.
Που ούτε στο χειρότερο εχθρό µας δεν θα ευχόµασταν. Υπήρξαν στιγµές που συγγενείς και φίλοί,
στο Λάλα της αρχαίας Ολυµπίας και στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας που δεν ήξεραν όπως µου είπαν
αν θα καταφέρουν να σωθούν γιατί έπρεπε να παλέψουν µε τη φωτιά. Άνθρωποι οι οποίοι ρίχτηκαν
στην µάχη, µια µάχη άνιση και τελικά ατελέσφορη.
 
Ως ευρωπαία πολίτης, επειδή βλέπω όλες αυτές τις µέρες το φυσικό πλούτο της Ευρώπης να
αργοπεθαίνει θέλησα να απευθυνθώ σε εσάς που έχετε λόγο, που µπορεί να ακουστεί. Ένα
αξιόπιστο και δίκαιο ευρωπαϊκό σώµα και σε εσάς συγκεκριµένα που είσαστε Commissioner for
Crisis Management και Environment, Oceans and Fisheries. Πρόσφατα λοιπόν διάβασα στο blog
του Janez Lenarčič,
‘’…it is important that we respond in a timely manner. We need to stand ready to assist and offer
support at a moment’s notice. Part of our response includes the rescEU firefighting fleet, ready to be
deployed in times of critical emergencies and disasters.’’ Γνωρίζω ότι έχει επέµβει ο ευρωπαϊκός
µηχανισµός rescEU, βέβαια όταν είχε φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο και κατά τη δική µου
ταπεινή άποψη, το θέµα δεν είναι η αντιµετώπιση αλλά η πρόληψη. Θα έπρεπε δηλαδή, να υπάρξει
µια ενιαία γραµµή για την πρόληψη και κατ επέκταση την αντιµετώπιση των πυρκαγιών στη
Μεσόγειο, σε µια περιοχή της Ευρώπης όπου κάθε χρόνο πλήττεται από πυρκαγιές. Κάθε χρόνο
γνωρίζετε και γνωρίζουµε, είναι δεδοµένο, ότι θα καούν ευρωπαϊκά δάση.  Δάση τα οποία δίνουν
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ζωή σε ζώα, ανθρώπους, επιχειρήσεις, εκδροµείς, παιδιά και νέους που χτίζουν τα όνειρα τους και
τώρα γκρεµίζονται µε τον χειρότερο τρόπο. Όσον αφορά τα ζώα δυστυχώς οι άνθρωποι πολλάκις
έχουν δείξει ότι δεν ενδιαφέρονται γι αυτά, διότι θεωρούν ότι είναι υπάρξεις χωρίς συναισθήµατα
και ψυχή. Ως εκ τούτου έχουµε την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας που
έχει άµεση σχέση µε την ζωική αλυσίδα και βεβαίως την αύξηση της θερµοκρασίας – κλιµατική
αλλαγή.
 
Δυστυχώς από το γραφείο σας, όπως και ο καθένας δεν µπορεί να αντιληφθεί το µέγεθος του
προβλήµατος. Μέσα από την επιστολή µου εκφράζω τον πόνο µου, τον θυµό, τον συναισθηµατικό
θάνατο όλων αυτών των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, και το πιο
σηµαντικό την απώλεια του δάσους, η οποία δεν µπορεί να αναπληρωθεί.  Η Ευρώπη πρέπει να
αναλογιστεί τον πόνο των ανθρώπων που την ψηφίζουν. Η ζωή ενός εθελοντή πυροσβέστη χάθηκε
ενός ανθρώπου που η αυτοθυσία του είναι πάνω από τη φωνή όλων µας. Σε τέτοια φαινόµενα οι
πάντες σιωπούν! Δύο εβδοµάδες η Ευρώπη τώρα αναπνέει άνθρακα- καρκίνο. Ποιος νοιάζεται?
Βέβαια όλοι µας πρέπει να δούµε τη µεγαλύτερη εικόνα αυτού του γεγονότος. Ζούµε στον ίδιο
πλανήτη και στην ίδια ήπειρο, ότι αναπνέουµε εµείς το αναπνέετε και εσείς. Το δικό µας καµένο
δάσος είναι και δικό σας. 500.000 στέµµατα πευκοδάσους κάηκαν στην Εύβοια, σύµφωνα µε το
Copernicus, η µεγαλύτερη καταστροφή δάσους στην Ευρώπη που έχει γίνει ποτέ. Οι φωτιές είναι η
άλογη και απερίσκεπτη ανθρώπινη δράση, ενάντια στην ίδια του τη φύση, την οποία αντί να
αγκαλιάσει και να προσέχει την ποδοπατά. Μακάρι να βλέπατε από κοντά ένα µέρος να καίγεται.
Πως θα µπορούσε να δοθεί µια λύση σε αυτή τη µεγάλη πληγή που κάθε καλοκαίρι κατακαίει τα
δάση της Ευρώπης και το χειµώνα ακολουθούν πληµµύρες ως αποτέλεσµα της καταστροφής.
 
Έτσι θα ήθελα να απαντήσετε σε εµάς τους νέους, σε κάποια ερωτήµατα. Τί µέλλον έχουν και σε τι
µέλλον θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι νέοι που καλούνται να ψηφίσουν κάθε 5 χρόνια για
την Ευρώπη τους, που τους ζητάτε να παίρνουν µέρος στα ευρωπαϊκά προγράµµατα,  που µόνοι
τους πάλεψαν και αγωνίστηκαν για να σώσουν τη ζωή και την περιουσία τους, το σπίτι τους, το
δάσος µας, έχοντας ως τελευταία εικόνα από εσάς, ένα Ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό µηχανισµό
ανύπαρκτο;!
 
Η αλληλεγγύη λέει πολλά και τίποτα, σε κάποιον που έχασε το σπίτι, το δάσος, την περιουσία, τη
ζωή του όλη. Με όλα τα λεφτά του κόσµου αυτά δεν µπορούν να επιστρέψουν.
Αυτό δεν το λέω εγώ το έχει δείξει η ιστορία, ξέρουµε ότι θα µείνουν άνθρωποι στο δρόµο και το
δάσος που ξέραµε και παίζαµε ως παιδιά θα µείνει σαν ένα ‘’ζωντανό’’ νεκροταφείο αναµνήσεων
της παιδικής µας ηλικίας.
 
 
‘’I'll send an S.O.S to the world,
I'll send an S.O.S to the world,
I hope that someone gets my,
I hope that someone gets my,
Message in a bottle’’
 
-Police- (music band)
 
 
Με εκτίµηση
-- 
Μαρίζα Σωτηροπούλου
Project Manager
 
The Good House
+302111118687
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www.thegoodhouse.gr
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