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Μετά από μια καταστροφή 
Τι θα έκανε μια Λογική κυβέρνηση σε μια Λογική (Κανονική) Χώρα 

 
Το έτος 2017 στην Ελλάδα, είχαμε τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 3 πολύ σημαντικές 
καταστροφές από Πλημμύρες. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 συνέβη πολύ μεγάλη πλημμύρα στην Σαμοθράκη με μεγάλες 
καταστροφές, κατολισθήσεις, εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, με καταστροφές στο δημαρχείο, 
το Κέντρο Υγείας και πολλά καταστήματα, λόγω της λάσπης και φερτών υλικών, που κατέβηκαν από 
το βουνό και το δάσος. 

Στις 13 Νοεμβρίου 2017 στην Σύμη με νεροποντή 2 ωρών, χιλιάδες τόνοι βράχων και λάσπης 
κατέβηκαν από το βουνό και το δάσος, προκαλώντας τεράστιες ζημίες στον Γυαλό, αλλά και σε όλο 
το νησί. Τυχαία δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, αφού η πλημμύρα έγινε στις 4 μ.μ και όχι λίγο 
νωρίτερα που τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου ήταν μέσα στο πλημμυρισμένο κτίριο. 

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, στην Μάνδρα Αττικής, μετά από ολονύκτια βροχή, το πρωί στις 7 π.μ., μια 
τεράστια πλημμύρα, από τα ρέματα Αγίας Αικατερίνης και Σούρες, έπνιξε την Μάνδρα, με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν 23 νεκροί στην Μάνδρα και 1 νεκρός στην Νέα Πέραμο. Τεράστιες 
ποσότητες βράχων και λάσπης μετακινήθηκαν από τα δάση και τα βουνά προκαλώντας τρομακτικές 
ζημίες σε σπίτια, υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Το 2018, στις 23 Ιουλίου, στο Μάτι Αττικής, μετά από μια δασική φωτιά, που ξεκίνησε δυτικά του 
οικισμού, με πολύ ισχυρό Νότιο άνεμο, σε απόσταση  4,5 χιλιομέτρων από το κέντρο του και ενώ 
αρχικά ξεκίνησε με μικρή ταχύτητα, επειδή κινήθηκε μέσα σε τριπλοκαμμένη έκταση, σε 2 ώρες 
βρέθηκε στην θάλασσα καίγοντας 99 συμπολίτες μας. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 μεγάλη νεροποντή απέκοψε τον δρόμο Προκοπίου Μαντουδίου στην 
βόρεια Εύβοια, ενώ πνίγηκαν 2 συμπολίτες μας. Πολλές ζημιές έγιναν και στην περιοχή της Λίμνης. 

Μέσα σε 1 χρόνο είχαμε 5 πολύ σημαντικές καταστροφές, που θα ήταν μεγαλύτερες, αν δεν 
βοηθούσε η τύχη, στις περιπτώσεις Σαμοθράκης και Σύμης. Κοινά τους σημεία τους ένα έντονο 
καιρικό φαινόμενο και το ξεκίνημα της καταστροφής από το βουνό και το δάσος. 

Τι κάνουμε μετά την Καταστροφή. 

Στέλνουμε την Πρώτη ημέρα το προκαθορισμένο Κλιμάκιο Εκτιμητών (Ομάδα Ειδικών 
Επιστημόνων) της καταστροφής, που θα συντάξει την «Έκθεση Απολογισμού και των Πρώτων 
μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου». Η Έκθεση περιλαμβάνει μέτρα τεχνικού χαρακτήρα που 
αφορούν στον μετριασμό των καταστροφών (έργα υποστήριξης πρανών, πρόχειρα φράγματα, 
αντιπυρικές λωρίδες) και στην αντιμετώπιση ορισμένων άμεσης επέμβασης έργων (αποκατάσταση 
κομμένων δρόμων, απομάκρυνση μπάζων ή φερτών υλικών, υποστήριξη των πληγέντων). Είναι 
γνωστό, εκ των προτέρων, ποιες υπηρεσίες θα τα εκτελέσουν. 

Την Πρώτη εβδομάδα το ίδιο Κλιμάκιο Εκτιμητών εισηγείται τις μελέτες και τα έργα που θα 
αντιμετωπίσουν παρόμοιο φαινόμενο, που μπορεί να επαναληφθεί σύντομα (πλημμύρα), αλλά και 
θα αποτρέψει νέες καταστροφές από ενδεχόμενο παρόμοιο, ή συγγενές φαινόμενο (π.χ. Πυρκαγιά – 
Πλημμύρα). 
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Το Πρώτο Δεκαπενθήμερο η ίδια Επιτροπή, εισηγείται στους Αρμόδιους φορείς, τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν, ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα σε παρόμοιες καιρικές συνθήκες και 
σε ίδιες με την πληγείσα περιοχές. 

Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε τι έκανε το ανύπαρκτο Κλιμάκιο Εκτιμητών, ή αυτοί που το 
υποκατέστησαν:  

Μάνδρα 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤΕΕ όρισε Επιτροπή να συντάξει Έκθεση για τις 
πλημμύρες σε Μάνδρα - Νέα Πέραμο Αττικής. Η Επιτροπή συνέταξε την Έκθεση, η οποία 
παραδόθηκε τον Δεκέμβριο 2017 και αναφέρει: 

«Η Έκθεση μετά την αποτύπωση των αιτιών, του μηχανισμού και των χαρακτηριστικών της 
πλημμύρας που εκδηλώθηκε, την περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών, καθώς και των χειμάρρων 
και των λεκανών απορροής τους για τις περιοχές της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, επισημαίνει 
τις συνέπειες από ενδεχόμενη επανάληψη του γεγονότος και ολοκληρώνεται με τη διατύπωση 
προτάσεων που θα αποτρέψουν, ή θα μειώσουν τις καταστροφές από παρόμοια καιρικά 
φαινόμενα. 

Η Έκθεση δόθηκε στην πολιτεία η οποία αδιαφόρησε πλήρως για τις προτάσεις. Μερικές από τις 
προτάσεις είναι: 

ü Ειδικά Σχέδια προειδοποίησης πολιτών από πλημμύρες 
ü Μελέτη Διευθέτησης της Ορεινής Λεκάνης Απορροής των χειμμάρων που προκάλεσαν την 

Καταστροφή. 
ü Προκαταρκτικές μελέτες για όλες τις περιοχές που τα Σχέδια Διαχείρισης κινδύνων 

πλημμύρας τις εντάσσουν στις Ζώνες υψηλού κινδύνου, με προτεραιότητα για την Αττική 
στην Πάρνηθα, το Ποικίλο Όρος και την Πεντέλη. 

ü Συγκρότηση Ομάδας Ειδικών Επιστημόνων (3-4 ατόμων), η οποία μετά από επίσκεψη στην 
περιοχή θα συντάσσει Έκθεση για τα πρώτα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση 
των τεχνικών υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Από αυτά τι έγινε; 
Στις 10 Οκτωβρίου 2018 ένδεκα (11) μήνες μετά την καταστροφή, με διαδικασίες κατεπείγοντος η 
Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής κάλεσε έναν (1) μελετητή, με πολύ μικρή αμοιβή, εντός μίας (1) 
ημέρας, να διαπραγματευτεί το τίμημα, για να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η Διεύθυνση 
Δασών να κάνει την Προμελέτη του έργου που πρόκειται να γίνει. Η προμελέτη θα πρέπει να έχει 
και την συνυπογραφή ενός καθηγητή Πανεπιστημίου. 
Συμπέρασμα 
Ο Διευθυντής Δασών που ανήκει διοικητικά στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, μετά από 
αφόρητη πίεση και προκριμένου να αποφύγει τον Εισαγγελέα, αναγκάστηκε να κάνει μια 
προμελέτη, για ένα έργο που η προηγηθείσα καταστροφή περιγράφει ως πάρα πολύ μεγάλο.  
 

Μάτι 

Η πυρκαγιά της 23 Ιουλίου έκαψε, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ τις παρακάτω εκτάσεις: 

α/α Είδος έκτασης Εμβαδόν Στρ. Κατηγορία 
1 Δασικές εκτάσεις 5.808 Αναδασωτέα 
2 Διπλοκαμένες εκτάσεις 4.359 Αναδασωτέα 
3 Καμένες πρώτη φορά 1.449 Αναδασωτέα 
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4 Μη δασικές εκτάσεις 8.504  
 Σύνολο καμένων εκτάσεων 14.312 στρέμματα  

Οι πρώτες ενέργειες για την προστασία των εδαφών ξεκίνησαν αμέσως. Τα καμένα δέντρα κόπηκαν 
και έγιναν κορμοδέματα. Αμέσως θα έπρεπε να ξεκινήσει και η μελέτη για την προστασία των 
καμένων εκτάσεων από πιθανές πλημμύρες. Επειδή μελέτη για όλη την λεκάνη απορροής πολύ 
δύσκολα θα μπορούσε να γίνει, αν δεν αλλάξει η νομοθεσία, αποφασίστηκε να κάνει τα έργα και 
την «Μελέτη» η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής. 

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων πήρε 145.000 ευρώ και με κατεπείγουσες διαδικασίες, ανέθεσε σε 3 
μελετητικά γραφεία, με πρόχειρο τρόπο, χωρίς να ακολουθηθούν οι Προδιαγραφές, να κάνουν 
ουσιαστικά τις μελέτες (ΑΔΑ: ΨΡ3ΡΟΡ1Κ-5ΓΕ). 

Συμπέρασμα 
Τι θα γίνει ώστε το Μάτι, όταν ξαναχτιστεί, δεν θα κινδυνέψει το ίδιο από μια φωτιά της επόμενης 
εικοσαετίας; 

Τι θα γίνει και ποιος θα φταίει αν συμβεί ένα νέο Μάτι του χρόνου, στις πάμπολες παρόμοιες 
εκτάσεις στην Αττική, στην Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Ηλεία και σε όλες τις παραλίες της χώρας; 

Ποιος εγγυάται πως τα έργα που έκανε η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής στην λεκάνη απορροής 
των ρεμάτων των Αγίων Αποστόλων (μετά την φωτιά του 2017), είναι τα ενδεδειγμένα, έγιναν με 
μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και θα αντέξουν σε μια βροχή πεντηκονταετίας; 

Ποιος είναι υπεύθυνος για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα; Το Υπουργείο Περιβάλλοντος που 
ανήκει η Γενική Διεύθυνση Δασών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία ανήκουν τα Δασαρχεία 
και οι διευθύνσεις Δασών, ή η Περιφέρεια η οποία έχει ευθύνη για τις πεδινές λεκάνες απορροής; 

Η Λύση 

Αναβαθμισμένη, ενιαία, καθετοποιημένη Δασική Υπηρεσία.  

Θα είναι υπεύθυνη για την πρόληψη, προκαταστολή και αποκατάσταση των δασικών πυρκαγιών 
με συμμετοχή στην κατάσβεση.  

Θα είναι υπεύθυνη για τα ορεινά υδρονομικά έργα, που θα μπορούν να μελετώνται σε ολόκληρη 
την Λεκάνη απορροής, αλλά και να κατασκευάζονται και από την Περιφέρεια. 

 


