
ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ   

       Για να δικαιολογήσω τον τίτλο του άρθρου πρέπει να σας αναφέρω πως εδώ και αρκετά  
χρόνια  λειτουργεί ένα  σχέδιο  πυρασφάλειας  για  την  περιοχή  της  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ το οποίο πήρε την τωρινή του μορφή στις αρχές του 2008. Εμπνευστής αυτού  του 
σχεδίου είναι τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ   και κοινωνός του 
είναι οι κάτοικοι της περιοχής μας. Δεν αληθεύει ότι το σχέδιο πυρασφάλειας  αποτελεί  
προσπάθεια  ενός  και  μόνο  ανθρώπου και  οφείλει ο ίδιος να το  διαψεύσει . Είναι ανακριβή τα 
όσα αναφέρονται από τους φίλους φελλείς ότι η περσινή πυρασφάλεια  ήταν υπόθεση που 
ξεκίνησε από πέντε- έξι άτομα. Δεν τους τιμά να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο  γιατί  υποτιμά  και την 
δική τους προσπάθεια. Ξέρουν πολύ καλά πως ο Πατεράκης, η Παπαδοπούλου, ο Κραβαρίτης , ο 
Δρόσος και τα περισσότερα από τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
και παρόντες ήταν και όλοι μαζί βγάζαμε το φίδι απ την τρύπα. Την ώρα που ψάχναμε να 
καλύψουμε ανάγκες  πενήντα και πλέον ατόμων κάθε βράδυ (γιατί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν στο 
κόκκινο,) μαζί με αυτούς που ενημέρωναν τους κατοίκους και τους καλούσαν σε συμμετοχή, 
κάποιοι έπιναν τα τσιπουράκια τους, έβλεπαν ποδόσφαιρο στο τραπεζάκι της οδού πάρνηθος και 
έκαναν δημόσιες σχέσεις. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας για όσα αφορούν τα  περσινά 
ξινά  σταφύλια. Κι ας περάσουμε  στην  φετινή  περίοδο  πυρασφάλειας . Οι περισσότερες μέρες 
του Ιουλίου αλλά και  του Αυγούστου μέχρι τώρα ήταν στο πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλός 
κίνδυνος πυρκαγιάς. . Η ανταπόκριση για την πυρασφάλεια ήταν σχετικά ικανοποιητική. Η 
συμμετοχή ξεπέρασε τους 120 κατοίκους. Προσωπικά θα ήθελα να είναι καθολική αλλά  δεν 
μπορούμε να τα  έχουμε κι όλα. Πρέπει να επισημάνω πως η ανταπόκριση των νέων  κατοίκων 
ήταν και μαζική και ενθουσιώδης.   Ο Αύγουστος είναι πολύ δύσκολος μήνας και τα πράγματα 
αρχίζουν να ζορίζουν για πυρασφάλεια . Οι περσότεροι παίρνουν τις  άδειές τους και εφορμούν 
στις παραλίες ή όπου αλλού μπορούν να βρουν κάποιες στιγμές  δροσιάς και ηρεμίας, αν και 
προσωπικά πιστεύω πως τις πιο δροσερές μέρες ή καλύτερα  βραδιές τις βρίσκουμε εδώ σ αυτή 
την μαγευτική φύση .Κι εκεί που σχεδόν τίποτα δεν ήταν ικανό να αλλάξει την αυγουστιάτικη 
καθημερινότητα  γίνεται το θαύμα! Ο Φελλέας ξύπνησε και προτίθεται να ενεργοποιηθεί στην 
πυρασφάλεια   αλλά?. Αλλά δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τους τομεάρχες και τους συντονιστές 
παρά μόνο με έναν, γιατί άραγε? Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν μέλη του Φελλέα που 
προς τιμήν τους συμμετέχουν όπως και πέρσι στην πυρασφάλεια γιατί ξέρουν πως στην φωτιά 
δεν χωρούν  εγωισμοί. Το σχέδιο πυρασφάλειας δημιουργήθηκε με κόπο από τα μέλη του  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, έχει κατατεθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 και πήρε την έγκρισή της, δεν ανήκει σε κανέναν προσωπικά αλλά σε όλους τους κατοίκους και η 
συμμετοχή όλων είναι εθελοντική.  Η φετινή εθελοντική δραστηριοποίηση μας για την 
πυρασφάλεια φτάνει προς το τέλος της  και  απ ότι φαίνεται μέχρι στιγμής τα πήγαμε καλά. Ελπίζω 
του χρόνου με την συμβολή ακόμα περσότερων κατοίκων να τα καταφέρουμε καλύτερα .
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