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Πρόλογος 
 
 
 

Το καλοκαίρι που πέρασε, η λαίλαπα των πυρκαγιών έπληξε αλύπητα το Νομό 

μας και τον ανεκτίμητο δασικό του πλούτο. Πολλές περιοχές της Κορινθίας μας δεν είναι 

πλέον έτσι όπως τις γνωρίσαμε, έτσι όπως μεγαλώσαμε σε αυτές.  

Τεράστιες εκτάσεις δασών εξαφανίστηκαν από το χάρτη, περιουσίες χάθηκαν, 

υπέροχοι χώροι αναψυχής ανήκουν στο παρελθόν, υπάρχουν μόνο στις αναμνήσεις μας 

και σε φωτογραφίες. Δάση στα οποία μεγάλωσαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας, 

δάση μέσα στα οποία παίξαμε κρυφτό, εξερευνήσαμε και βιώσαμε ανέμελες στιγμές 

επαφής με τη φύση, δεν υπάρχουν πια. Πεύκα υπέροχα που έζησαν αγέρωχα για πολλές 

δεκαετίες εξαφανίστηκαν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Η χλωρίδα και η πανίδα του 

τόπου μας υπέστησαν μεγάλο πλήγμα. 

Τώρα είναι η ώρα που όλοι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα ευχολόγια, την 

οδύνη για όσα καταστράφηκαν, τη θλίψη για εκείνα που αντικρίσαμε την επόμενη μέρα 

της πυρκαγιάς. Είναι η ώρα να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια αποκατάστασης 

της καταστροφής, να συμβάλουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του στην αντιστροφή της 

μαύρης εικόνας, να κοιτάξουμε μπροστά και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε, 

πως μπορούμε να βοηθήσουμε. 

Η ΟΝΝΕΔ Κορινθίας από την πρώτη στιγμή έθεσε ως κεντρική της πολιτική τη 

συμβολή της στη μεγάλη προσπάθεια. Με προσεκτικά βήματα και με επίγνωση της 

σοβαρότητας που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα, ενημερωθήκαμε, αναζητήσαμε 

πληροφορίες και ξεκινήσαμε ως συμμέτοχοι τις δικές μας κινήσεις για τον κοινό στόχο 

που ορίζεται ουσιαστικά από την ελπίδα μας για το αύριο, από την επιθυμία μας για το 

άμεσο μέλλον. Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος από το να ξαναδούμε όσο το δυνατό 

γρηγορότερα να ξαναπρασινίζουν οι περιοχές που καταστράφηκαν.  

Με το κείμενο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε τις ιδέες, τις προτάσεις και τις 

κινήσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σχετικά με την κατεύθυνση που 

προαναφέραμε. Το καταθέτουμε για να αποτελέσει ένα μικρό κρίκο στη συντεταγμένη 
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και οργανωμένη προσπάθεια που απαιτείται. Θέτουμε την οργάνωσή μας, την 

Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας, στην υπηρεσία των αρχών, συμμετέχουμε 

εθελοντικά σε κάθε οργανωμένη δράση, ενώνουμε τη δύναμή μας με όλους εκείνους 

που επιθυμούν να κληροδοτήσουν μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε σήμερα. 

Καλούμε όλους τους φορείς, όλες τις οργανώσεις, όλους τους συλλόγους να 

συμπράξουν και να ενεργοποιηθούν άμεσα. Ζητούμε να σχεδιαστεί ένα σαφές και 

οργανωμένο πλαίσιο δράσεων και επεμβάσεων όπου είναι απαραίτητο. Πιστεύουμε στη 

δύναμη του εθελοντισμού και στην οργανωτική ικανότητα της Νομαρχιακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για προσφορά, για κοινή προσπάθεια. 

 

                                                         Με εκτίμηση, 
 
Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ν.Ε. Κορινθίας 

                                                            
                                                         Βασίλειος Μπαλάφας 
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Οι σχετικές δράσεις μας μέχρι σήμερα 
 

 

 
 

 Μετά το σοκ που προκάλεσε σε όλους μας η μεγάλη καταστροφή στη χώρα μας 

αλλά και στο Νομό μας, επικοινωνήσαμε με επαγγελματίες δασολόγους εγνωσμένης 

επιστημονικής αρτιότητας και δημοσιοποιήσαμε τις γενικές κατευθύνσεις που μας 

συνέστησαν μέσα από την ιστοσελίδα μας.   

  

Οι γενικές αυτές κατευθύνσεις συνοψίζονται στα εξής : 

 
• Πρέπει να κοπεί η κατεστραμμένη ξυλεία άμεσα, μέσα στους επόμενους μήνες. 

• Η αναδάσωση δεν γίνεται άναρχα με την απλή λογική του "πάω και φυτεύω ένα 

δένδρο". 

• Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα πρέπει να περιμένουμε τις πρώτες βροχές και η 

καλύτερη περίοδος για φύτευση τυπικά είναι τους μήνες Γενάρη και Φλεβάρη. 

• Το είδος που πρέπει να φυτευτεί πρέπει να είναι το ίδιο, δηλαδή η χαλέπιος 

πεύκη (Pinus halepensis). 

• Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν άδειες δενδροφύτευσης από τους αρμόδιους 

φορείς. 

• Να κρατήσετε την επιθυμία σας για αναδάσωση ζωντανή ώστε να είστε έτοιμοι 

στη σωστή χρονική στιγμή. 
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Η δημοσιοποίηση αυτή έγινε στις 27 Ιουλίου 2007 όταν και κάναμε γνωστό ότι 

η ομάδα μας είναι έτοιμη και ορεξάτη και με το καλό όταν έρθει η ώρα θα είμαστε οι 

πρώτοι που θα θέσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τα υλικοτεχνικά μας μέσα στην 

υπηρεσία του ΔΑΣΟΥΣ. 

 Επιπλέον τονίσαμε ότι την ώρα της κοινής δράσης θα χρειαστούμε όλοι και δεν 

μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις. Όλες οι πολιτικές νεολαίες, όλοι οι φορείς, όλοι οι 

πολίτες πρέπει να συνεργαστούμε. Όταν έρθει η ώρα θα είμαστε πρωτοπόροι ώστε να 

κάνουμε το γενικό κάλεσμα για συμμετοχή στην ακομμάτιστη, κοινή προσπάθεια. 

 Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου 2007, μέσα από την 

ιστοσελίδα μας προχωρήσαμε στο άνοιγμα λίστας εθελοντών ώστε να είμαστε έτοιμοι 

όταν θα χρειαστεί να συνδράμουμε, ώστε να αποτελέσουμε έναν ισχυρό κρίκο στην 

αλυσίδα ελπίδας για το περιβάλλον και για το μέλλον μας.  

Ο στόχος μας είναι να αποτελέσουμε πόλο προσφοράς και να χρησιμοποιήσουμε 

το δίκτυο επικοινωνίας μας όταν χρειαστεί. 

Ζητήσαμε από όλους να γίνουν συμμέτοχοι συμπληρώνοντας τη φόρμα 

επικοινωνίας μέσα από την ιστοσελίδα μας ώστε να συσταθεί μια ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ. 

Παράλληλα τονίσαμε ότι τα ονόματα που θα συγκεντρωθούν θα 

χρησιμοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για το θέμα της κοινής δράσης και για 

ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ, με την επισήμανση ότι η οικολογία και η αγάπη για το 

περιβάλλον είναι θέμα ΟΛΩΝ μας και αποκλειστικό προνόμιο ΚΑΝΕΝΟΣ.. 

 Η ΟΝΝΕΔ Κορινθίας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και συντεταγμένη με την 

πολιτεία, τους θεσμούς της αλλά και τη βούλησή της που εκφράζεται από τα επίσημα 

εκλεγμένα όργανα. 

 Εντασσόμαστε απόλυτα στο πλαίσιο δράσεων που θα δρομολογηθούν και 

θέλουμε να αποτελέσουμε μέρος του σχεδίου, έμβολο ενεργοποίησης των συμπολιτών 

μας, φορέα ενημέρωσης και συντονισμένων ενεργειών. 

 Η προαναφερθείσα λίστα καθώς και όλα τα μέλη μας τίθενται στη διάθεση των 

αρχών που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του σχεδίου αποκατάστασης. 
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Οι προτάσεις μας 

 

 Επειδή στην παρούσα φάση τα πολλά λόγια είναι περιττά, όπως το ίδιο συμβαίνει 

και με τον πάσης φύσεως διανθισμένο λόγο ή την ανούσια ρητορεία, επιγραμματικά και 

σαφέστατα καταθέτουμε τις ακόλουθες συγκεκριμένες προτάσεις : 

 

• Άμεση, λεπτομερής χαρτογράφηση των καμένων περιοχών. 

• Λήψη αεροφωτογραφιών από τις καμένες εκτάσεις, αλλά και όλες τις δασικές 

εκτάσεις του Νομού μας. 

• Έναρξη προγράμματος εθελοντισμού με υπεύθυνο φορέα τη νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση. Δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε πολίτη. Αυξημένη διαφήμιση του 

προγράμματος σε σχολεία και στο Πανεπιστήμιο Κορίνθου. Ενεργοποίηση των 

πολιτών – εθελοντών για αναδάσωση με ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

• Αυτόματη ένταξη στο πρόγραμμα εθελοντισμού όλων των στρατιωτών και ικανού 

αριθμού μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων που το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ορίσει. 

• Ενημέρωση όλων των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων για τη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα αναδάσωσης με επίδομα συμμετοχής. 

• Διαφημιστική εκστρατεία για τον κίνδυνο φωτιάς από τυχαία περιστατικά (π.χ. 

τσιγάρα) και τους τρόπους προφύλαξης σπιτιών από πυρκαγιά, σύμφωνα με το 

φυλλάδιο που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία. 

• Θέσπιση αυστηρότατου νόμου για τους εμπρηστές. 

• Θέσπιση νόμου ώστε κάθε καμένη έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική να 

θεωρείται αυτομάτως αναδασωτέα χωρίς λοιπές διαδικασίες. 

• Θέσπιση οργανωμένων ομάδων φύλαξης των δασικών εκτάσεων του Νομού με 

τον απαραίτητο εξοπλισμό και διακριτά οχήματα, ειδικά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. 
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• Προστασία και έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές των δασικών εκτάσεων μέσω 

περιπολιών και απαγόρευση της κυκλοφορίας σε αυτές τις νυχτερινές ώρες κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Άμεση δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, εκπόνηση και εκτέλεση μελετών για 

δημιουργία δικτύου πυρόσβεσης εγκατεστημένου μέσα στο δάσος, ειδικά σε 

δάση που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα με τη βοήθεια σωληνώσεων 

εγκατεστημένων στο υπέδαφος.    

• Θέσπιση ομάδων περιποίησης και καθαρισμού των δασών, αποψίλωσης και 

αποσυμφόρησης των πυκνών δασικών εκτάσεων, ενταγμένων στο προσωπικό 

της κάθε δημοτικής αρχής με συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και εκτέλεσης 

εργασιών. 

• Εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος πυροσβεστικού στόλου και εξοπλισμού καθώς 

και υποχρεωτική απόκτηση από κάθε Δήμο, πυροσβεστικών οχημάτων ικανών σε 

αριθμό ώστε να επέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

• Καταμέτρηση και δημιουργία καταλόγων με τηλέφωνα επικοινωνίας σε κάθε 

Δήμο, του εξοπλισμού που διαθέτουν πολίτες και που μπορεί να φανεί χρήσιμος 

σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

• Συνεργασία και ενημέρωση από χώρες του εξωτερικού που εφαρμόζουν 

σύγχρονες «καλές πρακτικές» στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. 

• Απαγόρευση κάθε δραστηριότητας υλοτομίας ή λατομείας που μπορεί να 

επιβαρύνει ή να απειλήσει δασική έκταση.   

• Έκδοση οδηγιών και αυστηρών προειδοποιήσεων στους ιδιοκτήτες αιγοπροβάτων 

ώστε να αποτραπεί η καταστροφή των νέων βλασταριών που φύονται από τη 

φυσική διαδικασία της αναδάσωσης.  
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Οι ιδέες μας 

 

 Στο πλαίσιο της κοινής δράσης για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων 

δασικών εκτάσεων πιστεύουμε ότι πολύ χρήσιμη και καταλυτική μπορεί να είναι η 

συμβολή των σχολείων. 

 Σε ένα Νομό χτυπημένο από την πύρινη λαίλαπα, τα σχολεία μπορούν να 

συμβάλουν τόσο στην προσπάθεια αναδάσωσης, όσο και στην ανάπτυξη μιας τέτοιας 

νοοτροπίας στα νέα παιδιά ώστε να αποκτήσουν κοινό φόβο, κοινή αγωνία, κοινή 

ανησυχία για το δασικό πλούτο που βρίσκεται γύρω μας.  

 Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε και ο καθένας μας χωριστά τη δική 

του ευθύνη. Ότι πρέπει ο καθένας μας να συνειδητοποιήσει ότι το δάσος είναι 

κοινόχρηστο για όλες τις γενιές, ένα δανεικό αγαθό από γενιά σε γενιά. Η δική μας 

ανευθυνότητα σήμερα, έχει ηχηρό αντίκτυπο και αποτελεί συντελεστή για την 

καταστροφή των δασών αύριο. 

 Η σχολική εκδρομή λοιπόν, μπορεί να μεταβληθεί σε δράση για την προστασία 

των δασών, σε δραστηριότητα αναδάσωσης, σε διαδικασία επαφής με το περιβάλλον 

που θα εξελιχθεί σε σεβασμό προς αυτό.  

 Το δένδρο που θα φυτέψει κάθε παιδί και θα το δει να μεγαλώνει μαζί του, 

αποτελεί ισχυρό δεσμό εκτίμησης και αγάπης για το δάσος, για αυτό που το παιδί 

ανέστησε με τα χέρια του, με την προσπάθειά του. Δύσκολα λοιπόν, αύριο θα επιτρέψει 

αυτό το δένδρο να καταστραφεί ή θα αδιαφορήσει για αυτό.  

 Το κάθε παιδί θα κατανοήσει ότι το δάσος που κάηκε δεν είναι ένα δάσος που 

είδε στην τηλεόραση, είναι το δικό του δάσος, το δάσος στο οποίο φύτεψε μια νέα ζωή, 

ένα νέο δένδρο. 
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Επίλογος 

 

 Με την κατάθεση αυτού του κειμένου, δεν αναζητούμε εύσημα ή κορώνες 

κοινωνικής προσφοράς. Δεν ψάχνουμε για καλές κουβέντες και δεν θεωρούμε ότι 

επιτελούμε κάποια συμβατική μας υποχρέωση. Δεν μετατρέπουμε την οικολογική μας 

συνείδηση σε κίνημα, δεν οικειοποιούμαστε τις κοινές προσπάθειες που πρέπει να 

γίνουν. Δεν διεκδικούμε ούτε ρόλο, ούτε θέση πρωταγωνιστή στις κοινές δράσεις. 

 Το παρόν κείμενο είναι απλά ένα δείγμα της συμμετοχής μας και της επιθυμίας 

μας να βοηθήσουμε σε όσα πρέπει να γίνουν. Είναι το απόσταγμα της τρέχουσας 

ανησυχίας μας για όσα βιώσαμε, για όσα χάσαμε και θέλουμε να δούμε να 

δημιουργούνται ξανά.  

 Είμαστε έτοιμοι για κοινές δράσεις, για ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 

ενάντια στη μεμψιμοιρία και τον ωχαδελφισμό.  

Είμαστε συμμέτοχοι. Παίρνουμε μέρος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ν.Ε. Κορινθίας 

Δύναμη πρωτοπορίας 

www.onned-korinthias.gr   info@onned-korinthias.gr 
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Για τη συγγραφή και δημιουργία του παρόντος 

 

συνεργάστηκαν τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ Κορινθίας 

 

 

 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2007 
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