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Ένα ακόμα έγκλημα! 
 

Δίλαη έλα αθφκα έγθιεκα! Οη αλακελφκελεο βξνρέο ηνπ Ννέκβξε έγηλαλ πγξφο ηάθνο γηα 

15 αλζξψπνπο (κέρξη ηελ ψξα πνπ γξάθνληαλ απηέο νη γξακκέο). Έγηλαλ ν εθηάιηεο γηα 

εθαηνληάδεο εξγαηηθά λνηθνθπξηά πνπ θαηαζηξάθεθαλ. Θαη γηα άιιε κηα θνξά, αθνχγνληαη ίδηα 

θαη απαξάιιαρηα ηζηηάηα γηα λα θνπθνπιψζνπλ ηελ πξαγκαηηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. «Αθξαίν 

θπζηθφ θαηλφκελν», «Θιηκαηηθή αιιαγή πνπ πξνθαιεί θαηαζηξνθέο», «Ζ πνζφηεηα ηεο βξνρήο 

ήηαλ ηεξάζηηα θαη απξφζκελε», «πλδπαζκέλα θαηλφκελα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα», «Ο, ηη 

θη αλ γηλφηαλ δελ ζα κπνξνχζε λα πξνιάβεη ηελ θαηάζηαζε»..  

Θαη άιια παξφκνηα, πνπ ληχλνληαη κε επηζηεκνληθφ καλδχα, γηα λα δψζνπλ έλα βνιηθφ άιινζη 

ζηνλ έλνρν... 

Βέβαηα, φζν νξκεηηθέο θαη θαηαζηξνθηθέο θη αλ είλαη νη πιεκκχξεο, δελ κπνξνχλ λα 

παξαζχξνπλ ηελ αιήζεηα. Θαη ε αιήζεηα είλαη φηη δελ θηαίεη ην θπζηθφ θαηλφκελν. Απηφ ππάξρεη, 

ην μέξνπκε θαη μέξνπκε φηη ζα επαλαιεθζεί θαη κάιηζηα κε κεγαιχηεξε έληαζε. Όπσο μέξνπκε 

θαη ην βιέπνπκε θάζε θνξά, φηη ε ιατθή αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη ζσξάθηζε απφ ηέηνηα 

θαηλφκελα δελ ηθαλνπνηείηαη δηαρξνληθά απφ ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο, ηηο Πεξηθέξεηεο, ηνπο 

δήκνπο, φιν ην πιέγκα ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. Θαη ε αηηία έρεη ζπγθεθξηκέλν φλνκα. Θαη απηή είλαη 

ν δξφκνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ εμππεξεηεί 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα θέξδε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ηνπ θεθαιαίνπ. Θαη άξα ε 

θαηαζθεπή έξγσλ θαη ππνδνκψλ, πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ην ιαφ, δελ είλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα. 

Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε απηφ ην ιέεη «δίθαηε αλάπηπμε». Οη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο είραλ 

εθεχξεη άιινπο βαξχγδνππνπο φξνπο. 

Πψο απνηππψλεηαη απηή ε πξαγκαηηθφηεηα; ην πνηα έξγα ζεσξνχληαη επηιέμηκα, γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ ΔΔ θαη ην πεξίθεκν ΔΠΑ. ην ηη πξνβιέπνπλ ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΙ θαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 

ρψξαο γηα αληηπιεκκπξηθά έξγα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα κέηξα ζηα δάζε κεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο 

ππξθαγηέο, πνπ ζπκβάιινπλ ζε ηέηνηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Γειαδή, κεδακηλά θνλδχιηα, ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ θσδηθνί γηα δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ πνπ εμππεξεηνχλ ην θεθάιαην. 

ην φηη ηα κεγάια έξγα πνπ γίλνληαη (νδηθνί άμνλεο, αεξνδξφκηα θ.ιπ.) δελ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ησλ γχξσ πεξηνρψλ, δελ είλαη εληαγκέλα ζε έλαλ ζπλνιηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα θάζε πεξηνρή θαη γεληθφηεξα γηα θάζε ιεθάλε απνξξνήο, επεξεάδνληαο ηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Θαη, βέβαηα, δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη δελ γίλνληαη 

θαζφινπ αληηπιεκκπξηθά έξγα. Δίλαη, φκσο, ηφζν απνζπαζκαηηθφο ν ζρεδηαζκφο απφ δήκν ζε 

δήκν, αθφκα θαη απφ Πεξηθέξεηα ζε Πεξηθέξεηα, πνπ, πνιχ ζπρλά, αθφκα θη απηά ηα έξγα πνπ 

γίλνληαη ζψδνπλ έλα δήκν ή κηα πεξηνρή θαη πλίγνπλ ην γεηηνληθφ δήκν... 

Σα έξγα πνπ πξνηάζζνληαη είλαη απηά πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ κνλνπσιηαθψλ 

νκίισλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην γηα ηελ Αηηηθή, πνπ δείρλεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, δίλεηαη βάξνο ζε έξγα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ 

πνιπηειείαο, ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θ.ιπ. Σα έξγα ππνδνκψλ, αληηπιεκκπξηθά, 

αληηζεηζκηθά, αληηππξηθά, δελ βξίζθνπλ ζέζε ζηνπο θσδηθνχο ησλ πξνυπνινγηζκψλ, γηαηί δελ 

είλαη αληαπνδνηηθά. Δίλαη ππνδνκέο πνπ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο δελ πνπιηνχληαη, δελ 

λνηθηάδνληαη, δελ απνθέξνπλ έζνδα, φπσο π.ρ. κε ηα δηφδηα γηα 25 ρξφληα. Γελ είλαη έξγα 

«βηηξίλαο», φπσο νη «βηνθιηκαηηθέο» παηδηθέο ραξέο θαη ηα γήπεδα γηα ηηο ΠΑΔ, πνπ θνζηίδνπλ 

εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ. 

Γελ είλαη, ινηπφλ, ζέκα «αθξαίνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ» ε θαηαζηξνθή απφ ηηο πιεκκχξεο. 

Αιινχ είλαη ην πξφβιεκα. Αθξαίν θαη επηθίλδπλν θαηλφκελν είλαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη 
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απφ ηηο αζηηθέο θπβεξλήζεηο ΝΓ θαη ΠΑΟΘ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, απφ ηελ θπβέξλεζε 

ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΙ ηψξα. Δπεηδή βξνρέο, πιεκκχξεο θαη ζεηζκνί ζα έξζνπλ θαη ζα μαλάξζνπλ, 

έξρεηαη μαλά ζην πξνζθήλην ε αλάγθε ν ιαφο λα αγσληζηεί θαη λα δηεθδηθήζεη έξγα θαη ππνδνκέο 

πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ, ζα πξνζηαηεχνπλ ηε δσή ηνπ. Αγψλαο πνπ γηα λα έρεη 

ειπηδνθφξα πξννπηηθή, ζα πξέπεη λα δέλεηαη κε ηελ πάιε γηα έλαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ δξφκν 

αλάπηπμεο, λα θσηίδεη ην δξφκν ηνπ θεληξηθνχ επηζηεκνληθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο νηθνλνκίαο κε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο θαη εξγαηηθφ έιεγρν. ην πιαίζην ηνπ 

θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν εληαίνο θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ ζα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί έξγα 

πνπ ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ζπλδπάδνληαο αξκνληθά ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ γηα αζθαιείο θαη πνηνηηθέο ππνδνκέο θαηνηθίαο, εξγαζίαο, άζιεζεο, δηαζθέδαζεο, 

κεηαθνξάο θ.ιπ. κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο. 
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