
Από τις 2 Δεκεμβρίου ολόκληρη η ηπειρωτική και 

νησιωτική Ελλάδα πλήττονται, με κάποια πολύ μικρά 

διαλείμματα, από ένα πρωτόγνωρης έντασης για τα 

μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων 40 χρόνων 

στη χώρα μας, κύμα κακοκαιρίας.

Συνεχείς βροχοπτώσεις, έντονες χιονοπτώσεις, 

θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν μια εικόνα ανάλογη 

με εκείνη που συναντά κανείς στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Οι ψυχρές μάζες που μετατοπίστηκαν τις τελευταίες 

μέρες από τα Βόρεια προς τα Νότια, με επίκεντρο τους 

νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, επιβεβαίωσαν 

τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και απέδειξαν ότι ο 

καιρός είναι κάτι που δεν ελέγχεται.

Ακόμη και οι χώρες της Β. και Κ.Α. Ευρώπης που 

είναι συνηθισμένες να αντιμετωπίζουν τέτοια καιρικά

ι



φαινόμενα τα οποία για μας θεωρούνται ακραία, 

βρίσκονται πολλές φορές σε μια κατάσταση χαώδη. 

Πόσο μάλλον εμείς που φυσικό είναι να μη 

διαθέτουμε τέτοια υλικοτεχνική υποδομή, να 

βρισκόμαστε σε μια δυσμενή θέση από πλευράς 

έγκαιρης προετοιμασίας.

Ως χώρα και ως Πολιτεία κληθήκαμε να

αντιμετωπίσουμε αυτές τις μέρες προβλήματα, 

δυσλειτουργίες και δυσκολίες που πολλές φορές 

βρίσκονταν έξω από τα όρια των δυνατοτήτων μας και 

των ανθρώπινων αντοχών.

Εν τούτοις, ο κρατικός μηχανισμός, με τα μέσα που 

διαθέτει και με τις υφιστάμενες υποδομές, κατέβαλε 

υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων από αυτά τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα.



Και το βασικότερο απ’ όλα: Δεν θρηνήσαμε θύματα. 

Προστατεύσαμε την ανθρώπινη ζωή. Το βέβαιο είναι

ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε 

όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στους τρεις νομούς που 

προανέφερα κατά τρόπο αρκετά ικανοποιητικό.

Το ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που ήταν ωστόσο τόσα 

πολλά, τόσο έντονα και τόσο εκτεταμένα σε ολόκληρη 

τη χώρα, αυτό είναι αληθές.

Το βέβαιο είναι πάντως ό ταφέραμε να

αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε όλη τη χώρα και 

ιδιαίτερα στους τρμις νομούς που προανέφερα κατά 

τρόπο αρκετά ικανοποιητικό.

Αυτή η διαπίστωση μας ικανοποιεί, όμως ασφαλώς δεν 

μας αρκεί. Μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Στο



μέλλον χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία, αρτιότερος 

συντονισμός και φυσικό πολύ περισσότερα μέσα.

Αυτό που είναι αναμφισβήτητο και που αν δεν το 

αποδεχθούμε θα αδικήσουμε όλους αυτούς που 

μόχθησαν όλες αυτές τις ημέρες υπό πολύ δυσμενείς 

συνθήκες είναι ότι καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή 

ανθρώπινη προσπάθεια που σε πολλές περιπτώσεις 

έγινε υπεράνθρωπη.

Γι’ αυτό αξίζουν θερμό συγχαρητήρια στους όνδρες της 

Πυροσβεστικής, της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ, των 

Ενόπλων Δυνάμεων που υπερέβαλαν εαυτούς, μέσα σε 

αντίξοες συνθήκες για να βοηθήσουν τους συμπολίτες

μ α ς .

Η παραδοχή ότι δεν είμαστε η μόνη χώρα που 

αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, δεν σημαίνει πως 

δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των 

δομών, της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και του



ανθρώπινου δυναμικού κάθε φορά που καλούμαστε 

να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες συνθήκες.

Οι πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

επέδειξαν ευθύνη και σύνεση. Υπήρξαν ωστόσο 

κάποιες μεμονωμένες -  ευτυχώς περιπτώσεις -

πολιτών που επέδειξαν ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη

επιπολαιότητα. Ελπίζω^α^ εύχομαι τέτοια φαινόμενα

να μην επαναληορθάυν σε μια μελλοντική περίπτωση.

Η σημειωθείσα δυσμενής εξέλιξη στις καιρικές 

συνθήκες στη χώρα μας πρέπει να μας κάνει να 

σκεφθούμε ότι ο καιρός δεν είναι κάτι που ελέγχεται 

απόλυτα. Οτι η Πολιτεία και το κράτος κάνουν μεν 

παν το δυνατόν για την αντιμετώπιση τέτοιων 

φαινομένων, ωστόσο εξαρτάται και από μας, από τη 

συνειδητοποίηση τέτοιων φαινομένων, αλλά και από 

την αίσθηση ενδεχόμενων κινδύνων που προκύπτουν 

απ’ αυτά, να είμαστε σε θέση να συμπεριφερόμαστε 

ανάλογα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.


