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απόψεις
Τί μας διδάσκει η πυρκαγιά στην Παναγία
των Παρισίων;
Πριν από λίγες μέρες παρακολουθήσαμε περίλυποι την πυρκαγιά που κατέκαψε
ένα μεγάλο μέρος της Παναγίας των Παρισίων. Η εκκλησία είναι ο μητροπολιτικός
ρωμαιοκαθολικός ναός της γαλλικής πρωτεύουσας. Γοτθικής κατασκευής, που άρχισε ήδη το 1163 και αποπερατώθηκε στα μέσα του 13ου αιώνα. Στα θεμέλιά του
προϋπήρχε ρωμαϊκός ναός αφιερωμένος στον Δία, επομένως η θέση του συμβόλιζε το κέντρο της περιοχής επί σειρά αιώνων. Ενώ, κατά τους αιώνες λειτουργίας της,
η Παναγία των Παρισίων κατέστη σημείο αναφοράς του γαλλικού πολιτισμού και
αποτελεί σύμβολο της γαλλικής πρωτεύουσας καθώς και σύμβολο του δυτικού πολιτισμού.
Ο λόγος που οι σημερινές «Απόψεις» ασχολούνται με την Παναγία των Παρισίων
και τη ζημιά που προκλήθηκε σε αυτήν από την πυρκαγιά είναι για να σχολιάσουμε
την αντίδραση του γαλλικού κράτους και της γαλλικής κοινωνίας, σε σχέση με την
καταστροφή αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες μόνο ώρες μετά την κατάσβεση
της φωτιάς και ενώ ακόμη το μνημείο κάπνιζε, η γαλλική κυβέρνηση εξήγγειλε διαγωνισμό για την αρχιτεκτονική του αποκατάσταση. Κατά τον Γάλλο πρωθυπουργό, ο
διαγωνισμός «θα επιτρέψει να απαντηθεί η ερώτηση αν πρέπει να ανακατασκευαστεί ένα πανομοιότυπο βέλος ή αν χρειάζεται ένα νέο βέλος, προσαρμοσμένο στις
τεχνικές και τις προκλήσεις της εποχής μας». Σημειώνουμε ότι το βέλος που κατέρρευσε από την πυρκαγιά είχε φτιαχτεί τον 19ο αιώνα, είχε ύψος 93 μέτρα και ήταν
κατασκευασμένο από ξύλο και μολύβι. Πριν, λοιπόν, κατακάτσει ο καπνός, είχε συγκληθεί υπουργικό συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε την κατάρτιση νομοσχεδίου με
ειδικό και αποκλειστικό αντικείμενο και τίτλο «Νοτρ Νταμ», ώστε να δημιουργηθεί
νομικό πλαίσιο ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες ανακατασκευής του εθνικού μνημείου. Παράλληλα και άμεσα, άρχισε η διερεύνηση τόσο των ευθυνών για
την πρόκληση της φωτιάς όσο και ο έλεγχος των αντανακλαστικών των αρμοδίων
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για την κατάσβεσή της. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία
ενημέρωσε ότι οι δυνάμεις της έφτασαν συγκροτημένα σε λιγότερο από δέκα λεπτά
από όταν έλαβαν την κλήση.
Εκτός από την οργανωμένη και άμεση αντίδραση της κρατικής εξουσίας να ελέγξει την πυρκαγιά και παράλληλα να συγκροτήσει δυνάμεις για την αποκατάσταση της
ζημιάς, ήδη από την επόμενη ημέρα παρατηρούμε έντονη κοινωνική κινητοποίηση.
Επιχειρηματίες και ιδιώτες σπεύδουν να προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά,
για την αποκατάσταση του μνημείου. Από τις ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα στα
ΜΜΕ εντός των πρώτων δύο εικοσιτετραώρων, παρατηρούμε έναν ευγενή ανταγωνισμό ανάμεσα στα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σπίτια γαλλικών συμφερόντων. Χωρίς καν να έχει νομοθετηθεί το πλαίσιο ανοικοδόμησης του μνημείου, ανακοινώθηκαν δωρεές από επιχειρηματικές κοινότητες και ανώνυμους ιδιώτες που αγγίζουν
σχεδόν το 1 δις ευρώ.
Για ποιόν λόγο τα επισημαίνουμε όλα αυτά, τα οποία πιθανόν έχετε ήδη διαβάσει στα σχετικά δημοσιεύματα των ημερών; Τα επισημαίνουμε, ώστε να υπογραμμίσουμε ότι για την επίτευξη ενός εθνικού στόχου χρειάζεται η ταχεία και στοχοπροσηλωμένη δράση της κρατικής εξουσίας. Κρατική εξουσία, χωρίς άμεσα και συγκροτημένα αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσει και περιορίσει καταστροφή σε
εξέλιξη και ταυτόχρονα χωρίς όραμα και προσήλωση να ανοικοδομήσει δεν δύναται να πετύχει εθνικό στόχο. Η αποκατάσταση κάθε ζημιάς είτε αυτή αφορά στην
αποκατάσταση της βλάβης ενός εθνικού συμβόλου είτε στην οικονομική ανόρθωση
είτε σε οποιονδήποτε άλλον στόχο δεν είναι δυνατή χωρίς ευελιξία, γρήγορα αντανακλαστικά, προτεραιοποίηση, σχέδιο, μεράκι και επιμονή. Παράλληλα, εθνικός
στόχος δεν δύναται να επιτευχθεί ερήμην της κοινωνίας. Αν όλοι εμείς δεν υιοθετήσουμε τον στόχο και δεν αντιληφθούμε από κοινού την ανάγκη αυτός να επιτευχθεί, κάθε προσπάθεια παραμένει ατελής.
Υπογραμμίζουμε τα αυτονόητα! Αλλά με την Μαγούλα, το Μάτι, τις πλημμύρες
της Κρήτης, την οικονομική κρίση, την κατάσταση της παιδείας, της υγείας και της
ασφάλειας στη χώρα, αναρωτιόμαστε τί χρειάζεται ώστε να πετύχουμε πιο αποτελεσματικά αυτή τη σύμπνοια μεταξύ μιας κρατικής εξουσίας που επιτέλους θα πρέπει να δράσει συγκροτημένα και αποτελεσματικά και μιας κοινωνίας, η οποία επιτέλους θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη συνείδηση ομαδικότητας.
Ασπασία Μάλλιου

Το Δ.Φ.Ν. εύχεται στους συνδρομητές του
Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση!
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