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ΙΑΣΑΣΡΟΦΘΙΕ ΠΚΗΛΛΤΡΕ ΣΗ ΔΤΣΘΙΗ ΑΣΣΘΙΗ 
 

Μα πνηνη είλαη νη έλνρνη γηα ην πνιηηηθό έγθιεκα κε 
ηνπο 16 λεθξνύο. 

 

 Σνλ Θνχιε ηνπ 2017 ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο εθηηκνχζε φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο 

πιεκκχξαο ζηε Μέα Πέξακν θαη άξα δελ ρξεηάδνληαη αληηπιεκκπξηθά έξγα! 
 Ο «Ρηδνζπάζηεο» απνθαιχπηεη ζήκεξα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη νη θαηαζηξνθέο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθήο επζχλεο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ΕΕ, φισλ 
ησλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ αξρψλ, κε θξηηήξην ηελ 
αλάπηπμε γηα ην θεθάιαην 

Oη απνθαιχςεηο πνπ θέξλεη ζήκεξα ζηε δεκνζηφηεηα ν «Ρηδνζπάζηεο» ζνθάξνπλ! Ιαη δίλνπλ ηελ 

θαιχηεξε απάληεζε ζε φζνπο ρσξίο ληξνπή πξνζπαζνχλ λα θνπθνπιψζνπλ ηνλ έλνρν γηα ην 
πνιηηηθφ έγθιεκα πνπ νδήγεζε ζηνπο 16 λεθξνχο θαη ηηο ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ζηε Δπηηθή 
Αηηηθή. Λε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ αλαδεηθλχνπλ φηη ν πξαγκαηηθφο έλνρνο είλαη δηαρξνληθά 
ε Επξσπατθή Ελσζε, νη αζηηθέο θπβεξλήζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο αξρέο πνπ 
απνθαζίδνπλ κε γλψκνλα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 

Οζα ιέλε απφ πξνρηέο θαη αθνξνχλ ζε απζαίξεηε δφκεζε, κπάδσκα ξεκάησλ, άλαξρε δφκεζε 
θ.ιπ., έρνπλ σο βαζηθή αηηία φρη φηη νη θάηνηθνη δελ έρνπλ «νηθνινγηθή ζπλείδεζε», φπσο ιέλε, 
νχηε είλαη ζέκα «αηνκηθήο επζχλεο», αιιά ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο 
γίλεηαη κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, γεληθά ηηο αλάγθεο ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο. 

 ε απηφ νθείιεηαη ε αιφγηζηε επέθηαζε ησλ πφιεσλ ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο. 
 Γη' απηφ φιεο νη αζηηθέο θπβεξλήζεηο - θαη ε ζεκεξηλή - επέηξεςαλ θαη λνκηκνπνίεζαλ ηελ 

θαηαπάηεζε, ηελ θάιπςε ησλ ξεκάησλ, ην ρηίζηκν ζε απηά αθφκα θαη νδηθψλ αμφλσλ. 
 Γη' απηφ λνκηκνπνίεζαλ ηελ απζαίξεηε δφκεζε κέζα ζε δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη 

θαηαπαηεκέλε δεκφζηα γε. Ιαη αληί γηα πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, πξνρψξεζαλ ζε 
δαζνθηφλα λνκνζεζία. 

 Γη' απηφ, αληί λα πξνζηαηεχζνπλ ειεχζεξνπο ρψξνπο, πξνρσξνχλ ζηελ ηζηκεληνπνίεζή 
ηνπο θαη ζρεδηάδνπλ ην θηίζηκν νιφθιεξσλ πφιεσλ ζε απηνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην 
Ειιεληθφ. 

Ο «Ρηδνζπάζηεο» θέξλεη ζήκεξα ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: 
 Σελ πεληρξή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, άιινπο εζληθνχο θαη 

θνηλνηηθνχο πφξνπο γηα ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο ζσξάθηζεο. 

 Σελ απνζπαζκαηηθή εθηέιεζε έξγσλ κε επζχλε θπβέξλεζεο, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 
δήκσλ, κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ ιχλνληαη πξνβιήκαηα, αιιά θαη λα επηδεηλψλεηαη 
ε θαηάζηαζε ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο. 

 Σν γεγνλφο φηη ε πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηελ 
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία δελ αθνξά ζε έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

δσήο ησλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ νηθνγελεηψλ, αιιά κε ηελ εμππεξέηεζε επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ. 

 

Ιπβέξλεζε: «Δελ ππάξρεη πξόβιεκα ζηε Μέα Πέξακν»!!! 
 

Πξφζθαηα, ινηπφλ, ηνλ Θνχιε ηνπ 2017 αλαξηήζεθε απφ ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο ην 

ιεγφκελν «Πξνζρέδην Δηαρείξηζεο Κηλδύλωλ Πιεκκύξαο - Παξαδνηέν 12» ηνπ Τδαηηθνχ 
Δηακεξίζκαηνο Αηηηθήο. 
Σν πξνζρέδην απηφ, φπσο θαη ε ζπλνιηθή κειέηε ηνπ ρεδίνπ, εθπνλήζεθαλ κε βάζε παξαδνρέο, 
καζεκαηηθά κνληέια θαη κεζνδνινγία ζχκθσλα κε ηελ «Επξωπαϊθή Οδεγία 2007/60/ΕΚ γηα ηελ 
Αμηνιόγεζε θαη ηε Δηαρείξηζε ηωλ Κηλδύλωλ Πιεκκύξαο», πνπ ελζσκαηψζεθε ζην Εζληθφ Δίθαην. 
Σν ζπγθεθξηκέλν πξνζρέδην, ινηπόλ, πνπ ζπκίδνπκε όηη είλαη επίζεκν θπβεξλεηηθό 

ληνθνπκέλην, γξάθεη πσο ε Μέα Πέξακνο δελ θηλδπλεύεη από πιεκκπξηθά θαηλόκελα, 
αθόκα θαη από ηέηνηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ 1 θνξά ζηα 100 ρξόληα! 
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Κέεη ζπγθεθξηκέλα: 
Η Μέα Πέξακνο εληάζζεηαη ζηε «Υακειή δψλε Λεγάξσλ - Μ. Πεξάκνπ. (...) δελ ππάξρεη 
πςειόο ή πνιύ πςειόο θίλδπλνο πιεκκύξαο» αθφκε θαη «γηα πιεκκπξηθή βξνρφπησζε 
100εηίαο»! 
Γηα ηε Λάλδξα δηαπηζηψλεη πςειφ θαη πνιχ πςειφ θίλδπλν αιιά θαηά πεξίπησζε θαη ζε θάπνηα 
ηκήκαηα! 

Οζνλ αθνξά ηε ύκε, πνπ πξηλ ιίγεο κέξεο δνθηκάζηεθε ζθιεξά απφ θαηαζηξνθηθή πιεκκχξα, 
δελ πεξηιακβάλεηαη θαζφινπ ζηηο δψλεο δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο ζηε κειέηε ηνπ 
ππνπξγείνπ! 

 

Πνύ δηαηίζεληαη ηα θνλδύιηα; 
 

Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζα δηαπηζηψζνπκε: 
ηνλ Πίλαθα Εθηειεζηέσλ Εξγσλ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ πξφζθαηε 2ε Σξνπνπνίεζε 
(30.6.17), ζε ζχλνιν 1.059 έξγσλ κε πξνυπνινγηζκφ 1,9 δηζ. επξώ (1,7 κεηά ηε 
δεκνπξάηεζε) πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε 164 αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα κε 
πξνυπνινγηζκφ 409,6 εθαη. (376,6 κεηά ηε δεκνπξάηεζε). Θα πεη θαλείο φηη απηή είλαη κηα 
θαιή αλαινγία, θάηη γηα ην νπνίν άιισζηε επηραίξεη δεκφζηα ε πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο Ρέλα 

Δνύξνπ. 
Αο έξζνπκε φκσο ζην «ςεηφ». Ση αλακέλεηαη απφ πιεπξάο πινπνίεζεο κέζα ζην 2017; ηηο 
πξνηεηλφκελεο πηζηψζεηο γηα ην 2017, ζε ζχλνιν πιεξσκψλ 237,1 εθαη. επξώ, νη πξνβιέςεηο 
γηα ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα πεξηνξίδνληαη κφιηο ζηα 12,9 εθαη. (5,5%), κε ηα πεξηζζφηεξα απφ 
απηά λα πεγαίλνπλ ζε ζπλερηδφκελα κηθξνέξγα θαη θάπνηα άιια λα κελ απνξξνθψληαη θαλ... 
Σελ ίδηα ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ ηα πξαγκαηηθά θνλδχιηα γηα αληηπιεκκπξηθέο κηθξνπαξεκβάζεηο 

πάλε ζηελ θαηεγνξία έξγσλ κε ηίηιν «Αζηικέρ Αναπλάζειρ» - πνπ είλαη ην «αγαπεκέλν παηδί» 
ησλ απαληαρνχ αηξεηψλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο αθξηβψο γηαηί πίζσ ηνπο θξχβνληαη κηθξφηεξα ή 
κεγαιχηεξα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα - νη πιεξσκέο θηάλνπλ ζηα 84 εθαη. επξώ! Ιαη κελ 
μερλάκε ηα 27 εθαη. επξώ πνπ πξννξίδνληαη (κέζα ζην 2017) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ 
ηεο ΑΕΙ θαη γηα ηελ «αλαβάζκηζε ηνπ γεπέδνπ Λεωθόξνπ Αιεμάλδξαο». 

Μα πνχ πάλε ηα ιεθηά! 
 

Η πεξίπησζε ηνπ ΕΠΑ... 
 

ην «ΕΠΑ 2014 - 2020» ειάρηζηνη πφξνη δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο 
Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα: 

ην ΠΕΠ Αηηηθήο (εθπνλήζεθε επί Δηνίθεζεο Δνύξνπ) πξνβιέπνληαη γηα φιε ηελ επηαεηία 
παξεκβάζεηο (θσδ. 087) νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ «κλιμαηική αλλαγή» θαη 
πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο (ζ. 150): «Πξνζαξκνγή ζε κέηξα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη 
ππόλητη και διασείπιζη κινδύνυν ζρεηηθώλ κε ην θιίκα, π.ρ. διάβπυζη, πςπκαγιέρ, 
πλημμύπερ, καηαιγίδερ θαη ξηπαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αύμεζεο ηεο 
επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζςζηημάηυν και ςποδομών διασείπιζηρ 

καηαζηποθών». 
Η ρξεκαηνδφηεζε γηα φια ηα παξαπάλσ πξνέξρεηαη απφ ην «Επξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο» (ΕΣΠΑ), χςνπο 72,5 εθαη. επξψ (ζπκκεηνρή 80%) πνπ καδί κε ηελ εζληθή 
ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 90,6 εθαη. επξώ. 
Πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε αλά ηνκέα παξέκβαζεο, ζπλεπώο θαη γηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο 
ζσξάθηζεο, δελ ππάξρεη. Αλαθέξεηαη, πάλησο, φηη «ινηπέο ανηιπλημμςπικέρ παπεμβάζειρ 

θαη δξάζεηο κεηξηαζκνύ θαη πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή δξνκνινγνύληαη από ην ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ» (εθπνλήζεθε επί θπβέξλεζεο ακαξά). Η πεξηθεξεηαθή αξρή ηνπ ΤΡΘΖΑ 
παξαπέκπεη ινηπφλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο ακαξά... 
 

Σν ζρέδην ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο ηεο ΜΔ 
 

Ση πξνβιέπεηαη φκσο ζην ΕΠ ΤΛΕΠΕΡΑΑ («Υπνδνκέο, Μεηαθνξέο, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε») γηα ηελ Αηηηθή; 
Απνθαιππηηθό ηνπ αληηιατθνύ ραξαθηήξα ηνπ ΤΛΕΠΕΡΑΑ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε ζρέζε κε 
ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, χςνπο 5,18 δηζ. επξώ, γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη 
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έξγσλ πνπ αλαθέξεηαη ζε όιν ην θάζκα ησλ θπζηθώλ θηλδύλσλ θαη θαηαζηξνθώλ (θαη φρη 
κφλν ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ), δηαηίζεηαη κόιηο 115,5 εθαη., δειαδή ην 2,23%. 
Ιαη γηα λα ζρεκαηίζνπκε κηα πξαθηηθή εηθφλα ηνχ ηη ζεκαίλεη ην πνζφ απηφ, αλαθέξνπκε φηη ζε 
απάληεζε Εξψηεζεο ηνπ ΙΙΕ (27.10.14) γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο Αηηηθήο, ν 
αξκφδηνο ππνπξγφο είρε πξνζδηνξίζεη ζε 275,5 εθαη. επξώ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα 7 κφλν 
έξγα ζηελ Αηηηθή, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη Ιεθηζφο, Θιηζφο, Πηθξνδάθλε θαη έξγα 

αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο! 
 

Γηαηί δελ είλαη πξνηεξαηόηεηα; 
 

ην εχινγν εξψηεκα γηαηί ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα βξίζθνληαη ζηνλ πάην ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ ησλ αζηηθώλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, ελψ ζα πξνζηάηεπαλ 
αλζξψπηλεο δσέο, δεκφζηεο ππνδνκέο, ιατθέο πεξηνπζίεο, ε απάληεζε είλαη κία θαη κνλαδηθή: 

Η ίδηα ε θχζε ησλ έξγσλ είλαη ηέηνηα, πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξην ζηνλ φκηιν πνπ ην 
θαηαζθεπάδεη λα ην «ιεηηνπξγεί», δειαδή λα εηζπξάηηεη πεξίπνπ γηα κηα 25εηία αληαπνδνηηθά 
ηέιε ρξήζεο, εμαζθαιίδνληαο γηα ζεκαληηθφ δηάζηεκα ην επηδησθφκελν πνζνζηφ θέξδνπο. Απφ 
ηελ άιιε κεξηά, ηα έξγα απηά, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, αλαηίζεληαη κε κεγάιεο εθπηψζεηο ζηνλ 
κεηνδφηε αλάδνρν, κε απνηέιεζκα ην θέξδνο λα κελ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ην θεθάιαην. 

Μα γηαηί πξνεγνχληαη άιια έξγα, καθξηά απφ ηηο αλάγθεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Ιαηεχζπλζε 
πξνο ηελ νπνία θαη ε θπβέξλεζε 
ηνπ ΤΡΘΖΑ δίλεη ηνλ «θαιχηεξφ ηεο εαπηφ». 
 

Αθόκα ζηηο κειέηεο 
 

Σν «ηζηνξηθφ» ησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο βξίζεη απφ πιήζνο παξαδεηγκάησλ σο 

έξγσλ «ηξίηεο θαηεγνξίαο». Σα πεξηζζφηεξα έξγα, γηα ηα νπνία ζε εκεξίδα ηνπ ΣΕΕ απφ ην 
2004 είρε επηζεκαλζεί φηη έπξεπε πξν πνιινύ λα έρνπλ πινπνηεζεί, θαξθηλνβαηνύλ αθόκε. 
Αο δνχκε ζπγθεθξηκέλα πνχ βξίζθνληαη ηα έξγα ζηελ πεξηνρή πνπ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο 
ρηππήζεθε απφ ηηο πιεκκχξεο. 

 Ιαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηελ Εζληθή Οδό Αζελώλ - Ινξίλζνπ ζηελ 
πεξηνρή ηεο Υαιπβνπξγηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεπζέηεζε θαη ηελ εθηξνπή ηνπ 

ρεηκάξξνπ Αγ. Θσάλλε ζηνλ αξαληαπόηακν: Τζηεξα απφ 12 ρξφληα, απφ ην 2004, ηα 
κελ έξγα ηεο εθηξνπήο, ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιπβνπξγηθήο, «έρνπλ δεκνπξαηεζεί θαη 
θαηαζθεπάδνληαη». Οζν γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο, απηή βξίζθεηαη ζε θάζε 
δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

 Εθηξνπή ηνπ ξέκαηνο Αγία Αηθαηεξίλε ηεο Λάλδξαο ζην ξέκα νύξεο. Εθεί δειαδή 
πνπ εληνπίδεηαη ην πξφβιεκα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ. Υξεηάζηεθαλ άιια 12 ρξφληα, φρη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ή γηα ηε δεκνπξάηεζή ηνπο, αιιά γηα ηελ «Επηθύξωζε 
καθοπιζμού οπιογπαμμών πνπ αθνξά ηε Μειέηε εθηξνπήο ρεηκάξξνπ Αγ. Αηθαηεξίλεο 
θαη δηεπζέηεζεο ρεηκάξξνπ Σνύξεο Θξηαζίνπ Πεδίνπ», κε απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Δηνίθεζεο Αηηηθήο. Οζν γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε ηνπ έξγνπ, καζαίλνπκε, χζηεξα απφ 
δπφκηζη αθφκε ρξφληα (13.5.17), δηά ζηφκαηνο αληηπεξηθεξεηάξρε Δπηηθήο Αηηηθήο, φηη ην 
έξγν «είλαη έηνηκν πξνο δεκνπξάηεζε από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο μόλιρ ολοκληπυθούν 

οι διαδικαζίερ ηυν αδειοδοηήζευν από ηο Δαζαπσείο». 
 Δηεπζέηεζε ησλ ξεκάησλ Ληθξό θαη Λεγάιν Ιαηεξίλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Λαγνύιαο θαη ηεο πεξηνρήο ΠΤΡΙΑΚ: Λεηά απφ 13 ρξφληα, απφ ην 2004 (13.5.17), 
αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε όηη δελ έρεη θαλ νινθιεξσζεί ν 
θάθεινο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο Λειέηεο (!) ηνπ έξγνπ. 

ε απηέο ηηο πεξηνρέο, πνπ είηε βξηζθφκαζηε ζε θάζε κειέηεο είηε πεξίπνπ ζην πνπζελά, 
πλίγεθαλ 16 άλζξσπνη... 
 


