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Ποιός θα σταματήσει 
τη λεηλασία τής Γης;
Τ

ο περασμένο Σάββατο με 
επισκέφθηκε η οκτώ μηνών 
δισεγγονή μου Αλεξία και το 
σπίτι γέμισε ευτυχία με τα γε-

λάκια της και τα χάδια της στο πρό-
σωπό μου καθώς προσπαθούσε να 
πάρει τα γυαλιά που φορούσα. Εντά-
ξει, με έχει γοητέψει αυτό το βρέφος 
με την αγνότητά του, όπως με συγκι-
νούν τα παιδιά του κόσμου που υπο-
φέρουν από ασιτία, από αρρώστιες, 
από τους διωγμούς των γονιών τους 
και όταν σκοτώνονται από βόμβες, 
ή όταν πνίγονται σε αγριεμένες θά-
λασσες. 
Όταν έφυγε, λοιπόν, η δισεγγονή 
μου και έμεινα μόνος η σκέψη μου 
πήγε στο μέλλον της, πώς θα είναι 
η κοινωνία όταν θα αποκτήσει αυτή 
εγγόνια και δισέγγονα. Προπαντός 
πώς θα είναι η Γη μας σε 70 ή εκα-
τό χρόνια, γιατί δεν πάμε καθόλου 
καλά και τα δισέγγονά μας θα πλη-
ρώσουν τον βαρύ λογαριασμό.
Αυτοί που δεν μίσησαν τον πλούτο, 
ούτε αγάπησαν τη δόξα, κόβουν αι-
ώνες από τη ζωή τής Γης μας για να 
θησαυρίσουν οι ανόητοι αφού τελι-
κά θα σαπίσουν στο χώμα όπως και 
ο πιο φτωχός που πέθανε.
Καταστρέφουν τα δάση, μολύνουν τα 

ποτάμια με το νερό που πίνουμε και 
ποτίζουμε τα χωράφια μας, υπονο-
μεύουν την ποιότητα τού αέρα που 
αναπνέουμε και η Γη μας κινδυνεύει 
απροστάτευτη.
Αλλά η Γη μας δεν είναι ένα σπίτι 
που το γκρεμίζεις για να κτίσεις κα-
λύτερο, είναι μια και μοναδική στο 
Σύμπαν και αν την καταστρέψεις 
πού θα πάνε να ζήσουν ανεγκέφαλε 
οι δισεκατομμυριούχοι κληρονόμοι 
σου; 
Ισως πείτε μερικοί, έλα μωρέ γκρι-
νιάρη Χατζηβασίλη, ποιος ζει και 
ποιος πεθαίνει σε 100 χρόνια αφού 
εμείς περνάμε καλά σήμερα. Μήπως 
νιάζονταν οι πρόγονοί μας για το 
δικό μας μέλλον;
Σωστά, αλλά αυτοί δεν μόλυναν το 
περιβάλλον, γι’ αυτό εγώ και όλοι οι 
άλλοι τής ηλικίας μας προλάβαμε να 
ζήσουμε μερικά χρόνια με καθαρό 
αέρα, με καθαρά ποτάμια, με καθα-
ρές θάλασσες και να τρώμε φρέσκα 
ψάρια, κρέατα, λαχανικά ή φρούτα 
που δεν ήταν φορτωμένα με βλαβε-
ρές χημικές ουσίες.
Γίνονται συμφωνίες τής πλάκας για 
να μειώσουν οι χώρες τους ρύπους 
σε 30 ή 50 χρόνια κι’ ανάθεμα αν 
κανείς ηγέτης τους κάνει σοβαρές 

προσπάθειες για να εφαρμόσει τις 
συμφωνίες.
Είδατε να γίνει κάποια σοβαρή προ-
σπάθεια για να καθαρίσουν οι θά-
λασσες από τα εκατομμύρια τόννους 
πλαστικά που μολύνουν και τα ψά-
ρια που τρώμε; Μήπως ακούσατε 
να καθαρίζουν τα ποτάμια; Θα μάς 
πουν ότι κατάργησαν τις σακκούλες 
στα σουπερμάρκετ και καλά έκαναν, 
αλλά είναι αρκετό; Αγοράζετε σήμε-
ρα κάτι που δεν είναι τυλιγμένο σε 
πλαστικό;
Εξάλλου, ας μην πάρουμε την Αυ-
στραλία με τον μικρό πληθυσμό της 
σαν μέτρο σύγκρισης επειδή εδώ 
γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά 
τί γίνεται σε χώρες με πληθυσμούς 
εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τί μέ-
τρα παίρνουν για να προστατεύσουν 
το περιβάλλον η Κίνα, η Ινδία, οι 
ΗΠΑ, η Ρωσία κλπ.;
Φίλοι μου, είμαστε αιχμάλωτοι μιας 
μικρής ομάδας ανθρώπων που θη-
σαυρίζει λεηλατώντας τον φυσικό 
πλούτο όλων των χωρών και κανείς 
δεν τολμά να τους αγγίξει.
Υπάρχει και ένας άλλος μεγάλος 
ένοχος, ο κοινός άνθρωπος ο ασυ-
νείδητος, όπως έγραψε σε πρόσφατο 
άρθρο του ο Γιώργος Μεσσάρης, ο 

βρωμιάρης που πετάει τα σκουπίδια 
του όπου νάναι, στο πεζοδρόμιο, 
στην αμμουδιά, στον κήπο, αντί να 
περπατήσει μερικά μέτρα για να τα 
ρίξει στον κάδο των σκουπιδιών. 
Και ο άλλος ασυνείδητος, που παίρ-
νει το καροτσάκι τού σουπερμάρκετ 
φορτωμένο μέχρι το σπίτι του και 
μετά το εγκαταλείπει στο δρόμο.
Επειδή είμαι ένας από αυτούς που 
πιστεύουν ότι δυστυχώς μόνο ο φό-
βος φυλάει τα έρμα, η καταστροφή 
τής Γης μας δεν θα σταματήσει αν 
δεν φυλακιστούν όπως οι κλέφτες 
αυτοί που την καταστρέφουν, πλού-
σιοι και φτωχοί. 
Όπως υπάρχουν αστυνομικοί που 
προστατεύουν εμάς από τους κλέ-
φτες, να υπάρχει ειδική υπηρεσία 
που θα προστατεύει τη Γη μας από 
τους κακοποιούς που την ληστεύουν.
Είναι έγκλημα κατά τής Γης μας να 
προστατεύονται οι δολιοφθορείς της 
με τη δικαιολογία ότι δημιουργούν 
θέσεις εργασίας και πληρώνουν με-
γάλους φόρους.
Είναι σαν να προστατεύεις κάποιον 
που βασανίζει άγρια την μητέρα σου 
και δεν τον καταγγέλεις στην αστυ-
νομία επειδή είναι καλός πελάτης 
στο μαγαζί σου…
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Ο Εργατικός ανασχηματισμός
Δεν πρόλαβα να γράψω την περασμένη εβδομάδα 
ότι θ’ αργήσουμε να δούμε Εργατικό πρωθυπουργό 
και ο ηγέτης τής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανθονι  
Αλμπανίζ, έσπευσε να κάνει ανασχηματισμό τής σκι-
ώδους κυβέρνησής του. Επειδή κατάλαβε και αυτός 
πως το Εργατικό Κόμμα βαδίζει κουτσαίνοντας στις 
επόμενες εθνικές  εκλογές.
Δεν είδα, όμως, να άλλαξε τίποτα με τον ανασχη-
ματισμό αφού αρχηγός των Εργατικών παραμένει ο 
άχρωμος και βαρυεστημένος κ. Αλμπανίζ.
Ο οποίος ισχυρίζεται -μάλιστα- ότι μετά τις επόμενες 
εκλογές θα είναι πρωθυπουργός. Καλόο! 

Η Πανδημία στην Ελλάδα
Όπως δείχνουν οι στατιστικές, φαίνεται πως η Παν-
δημία κοροναϊού πνέει τα λοίσθια στην Αυστραλία 
-φτού, φτού να μην τη ματιάσω!- και τώρα σημαίνει 
συναγερμός αν εντοπιστεί εδώ  έστω ένας μολυσμέ-
νος, ενώ η πατρίδα μας Ελλάδα υποφέρει με πολλά 
θύματα.
Δεν πολυπιστεύω την κριτική τής αντιπολίτευσης, 
αλλά ούτε και τις δικαιολογίες τής κυβέρνησης. Αφού 
δεν ήξεραν οι ιθύνοντες γιατί δεν ρωτούσαν ποιός 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η 
Πανδημία; Γιατί δεν υιοθέτησαν τα μέτρα που έλαβε 
η Αυστραλία, έστω ύστερα από τα αρχικά λάθη των 
αρμόδιων υπηρεσιών; 
Οι «δικοί» μας, φαίνεται πως ταξιδεύουν στο άγνω-
στο με βάρκα την ελπίδα. Μόνο πολύ μπλα μπλα στα 
τηλεοπτικά κανάλια από τους ειδικούς με αποτέλε-
σμα μηδέν, ως συνήθως… 

Σοφά λόγια
«Αδελφοί, ελάτε γρήγορα. Πίνω αστέρια!». - Dom 

Perignon, 1638-1715, Γάλλος μοναχός μετά την 
εφεύρεση της σαμπάνιας, στο κελάρι ενός μοναστη-
ριού

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συ-
ντακτών:
«Τέσσερα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 
«άδειασε» μεγαλοπρεπώς ο πρωθυπουργός στο θέμα 
της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Τον 
Βασ. Κικίλια, τον Γ. Κουμουτσάκο, τον Αγγ. Συρίγο, 
την Ντόρα Μπακογιάννη. «Δεν υπάρχει δήλωση δική 
μου γιατί καταλάβαινα ότι το θέμα είναι πολύπλοκο» 
είπε στη Βουλή. Προφανώς την πολυπλοκότητά του 
δεν είχαν συλλάβει ο έμπειρος Κουμουτσάκος, ο δι-
εθνολόγος Συρίγος και η αδερφή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, πρώην υπουργός Εξωτερικών. Θύμωσαν οι 
4; Φαντάζομαι πως ναι. Ζήτησαν εξηγήσεις από τον 
προϊστάμενό τους; Δεν το νομίζω. Μάλλον κατάπιαν 
την προσβολή αμάσητη.»

Καλόο!
Όταν μπαίνει στο σπίτι γκόμενος ή γκόμενα, βουίζει 
όλη η γειτονιά. Όταν μπαίνει κλέφτης κοιμούνται όλοι!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


