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Κε Πρόεδρε του ΑΣΔΑ, κοι Δήμαρχοι, κοι εκπρόσωποι των Φορέων,
κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην πόλη του Καματερού,
σας καλωσορίζω στη σημερινή μας Ημερίδα που πραγματοποιείται με
πρωτοβουλία του ΑΣΔΑ για να αναδειχθεί πολυπλεύρως ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα της περιοχής μας, ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα της Δυτικής Αθήνας που αφορά στην αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής.
Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ, κο Μίχο
και την

εκτελεστική επιτροπή που επέλεξαν το Καματερό ως χώρο

πραγματοποίησης

της ημερίδας αυτής.

Ένα Δήμο που έχει πληγεί

πολλές φορές από τις πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, μαζί με το
Ζεφύρι, Άνω Λιόσια, Μενίδι και συχνά γινόμαστε αντικείμενο τηλεθέασης
με εικόνες που προσβάλλουν την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια αλλά και την
Τ.Α.
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Ο συμβολισμός αυτό του ΑΣΔΑ δηλώνει την ευαισθησία και την
αποφασιστικότητα του να παλέψει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα
την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας. Να αναδείξει το
τεράστιο αυτό πρόβλημα και να αγωνιστεί έως την οριστική του λύση.
Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ και στο σημαντικό έργο
του ΑΣΔΑ που έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής
αλλά και των σημαντικών έργων που έχει πραγματοποιήσει στο Δήμο
μας.
Κύριες και κύριοι,
οι μεγάλες κλιματικές αλλαγές, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που
έχουν επέλθει στον πλανήτη έχουν αίτια ανθρωπογενή και η χώρα μας
δεν εξαιρείται από αυτά. Αντίθετα μάλιστα με τη μείωση των δασικών
εκτάσεων κυρίως λόγω πυρκαγιών, η Ελλάδα έχει καταστεί άκρως
επικίνδυνη από τις πλημμύρες με απρόβλεπτες συνέπειες.
Δικαιολογημένα λοιπόν μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές της Πάρνηθας δεν
ανησυχούμε απλώς, αλλά τρέμουμε στην είδηση πως περιμένουμε
ακραία καιρικά φαινόμενα,

για

να

πάρουμε

έκτακτα

μέτρα

αντιμετώπισης.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Δυτική Αθήνα πληρώνει τις
συνέπειες των πολιτικών επιλογών των εκάστοτε κυβερνήσεων που
διαχώρισαν

ταξικά

σε

προνομιούχες

περιοχές

των

ανατολικών

προαστίων και τις υποβαθμισμένες από την άλλη πλευρά της Δυτικής
Αθήνας, της Δυτικής Αττικής με τα πλείστα προβλήματα, που φιλοξενεί
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ότι ρυπαίνει το περιβάλλον, ότι υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των
πολιτών, όπως με τη λειτουργία της μοναδικής στο λεκανοπέδιο
χωματερής, τα εργοστάσια, τις ρυπογόνες βιοτεχνίες, τα κυκλοφοριακά
προβλήματα, την έλλειψη έργων υποδομής.
Μέσα σε αυτά υπάγεται και η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων.
Θεωρώ κε Πρόεδρε πως σημερινός μας στόχος δεν είναι να
διαχωρίσουμε τις κυβερνητικές ευθύνες, πόσες ανήκουν στη μια ή την
άλλη κυβέρνηση.
Εμείς εδώ μιλάμε αυτοδιοικητικά επισημαίνοντας τα προβλήματα και
αγωνιζόμαστε για τη λύση τους.
Βεβαίως κάποια σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει όπως τα έργα
στο Κηφισό και έπαψε να πνίγεται ο Ταύρος και ο Ρέντης, όμως το έργο
έφτασε έως τις 3 γέφυρες και από κει και πάνω αφέθηκε στο έλεος του
Θεού.
Το ρέμα Εσχατιάς έχει γίνει ο τρόμος και ο φόβος, σε κάθε δυνατή
βροχή πλημμυρίζει και την πληρώνει κυρίως το Ζεφύρι και το Καματερό.
Το πρόβλημα αυτό έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια μετά τα έργα
αποξήρανσης της λίμνης των Άνω Λιοσίων και την κατασκευή
Αττικής Οδού χωρίς να προβλεφθούν και τα αντίστοιχα έργα για

της
να

μπορεί το ρέμα να δεχθεί το πρόσθετο αυτό φορτίο.
Σε αυτό έχουν συμβάλλει

και

αυθαίρετες καταπατήσεις

σε κάποια

σημεία μειώνοντας την κοίτη του ρέματος επικίνδυνα.
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Το πρόβλημα εντοπίζεται για το Δήμο μας στα γεφύρια συμβολής του
ρέματος με τη Φυλής του Σπάρτακου και επί της Επτανήσου γιατί η
διατομή του είναι μικρή και δεν επαρκεί για να ανταποκριθούν στον
πρόσθετο όγκο νερού που δέχεται το ρέμα εσχατιάς.
Μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες του Μαΐου το ΥΠΕΧΩΔΕ
προχώρησε

στην κατασκευή προσωρινών αντιπλημμυρικών έργων

τοπικής παρέμβασης μερικής ανακούφισης που έως σήμερα

έχουν

ανταποκριθεί αρκετά καλά. Υπάρχουν κάποια σημεία που δεν έχουν
ολοκληρωθεί τα έργα και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Οφείλω όμως
θετική

να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω για τη

έστω και προσωρινή λύση και ανταπόκριση του

ΥΠΕΧΩΔΕ.
Παράλληλα Ζητάμε να γίνουν σύντομα τα οριστικά έργα διευθέτησης
του ρέματος Εσχατιάς γιατί κανείς δεν μας εγγυάται τι θα γίνει σε μια
μεγαλύτερη νεροποντή, τη στιγμή μάλιστα που η αποτέφρωση του
μοναδικού πνεύμονα πρασίνου του Λεκανοπεδίου της Πάρνηθας αφήνει
εκτεθειμένες στην καταστροφική μανία του νερού, τις βορειοδυτικές
περιοχές Μενίδι, Ζεφύρι και Καματερό οι οποίες αλληλοσυνδέονται με
ένα πλέγμα χειμάρρων και ρεμάτων με κυρίαρχο το ρέμα της Εσχατιάς.
Σε αυτήν την άκρως ανησυχητική κατάσταση έρχεται να προστεθεί και
η πενιχρή χρηματοδότηση από πλευράς πολιτικής προστασίας
που δεν μπορεί να καλύψει όχι μόνο ουσιαστικότερες παρεμβάσεις σε
επίπεδο Δήμου, αλλά ούτε καν τον καθαρισμό των παραρεμάτιων
περιοχών, τον οποίο επιβαρύνονται οι Δήμοι με ίδια μέσα.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Νομάρχη κ. Σγουρό, καθώς και
τους υπευθύνους της Νομαρχίας για τη βοήθεια που μας παρείχαν με
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μηχανήματα και υπηρεσίες, για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
στο Γεροβουνό, καθώς επίσης και για την προσωπική τους συμβολή.
Κε Πρόεδρε

θέλω να αναφερθώ επιγραμματικά σε ορισμένα από τα

ζητήματα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο
που θα διαμορφωθεί από τις προτάσεις της σημερινής μας ημερίδας.

- Άμεση

έγκριση

της

μελέτης

οριοθέτησης

και

διευθέτησης του ρέματος εσχατιάς
- Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης αλλά και
αποπεράτωσης έργων διευθέτησης του ρέματος εσχατιάς
για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα αυτό.
- Οριοθέτηση των εκβαλόντων μικρών ρεμάτων στο
ρέμα εσχατιάς. Πρόβλημα άμεσης
συνέπεια αυτού

προτεραιότητας που

καθυστερεί δεκαετίες την ολοκλήρωση

του σχεδίου πόλης, των πράξεων εφαρμογής και των
όσων αυτών συνεπάγονται, την καθυστέρηση των έργων
υποδομής, τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών,
και το πιο σπουδαίο και το πιο τραγικό για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι να χάνονται με δικαστικές αποφάσεις
οι εναπομείναντες κοινόχρηστοι χώροι.
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- Τη σύνταξη μελετών ομβρίων από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε
όλες τις περιοχές που στερούνται μελέτες ή

την

εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής στη Νομαρχία με την
αντίστοιχη χρηματοδότηση
- Προγραμματισμός

κατασκευής

αντιπλημμυρικών

έργων στις περιοχές αυτές
- Την άμεση έκδοση αποφάσεων κατεδάφισης όλων
των αυθαίρετων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία
των ρεμάτων
- Συχνό καθάρισμα των ρεμάτων κυρίως του ρέματος
εσχατιάς που παρουσιάζει έντονο πρόβλημα και ανήκει
στην ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι ζήτημα ξεχωριστής
ιδιαιτερότητας και απαιτεί ειδικά μέτρα να συνεργασθεί
με

τους

δήμους

εθελοντικές

και

ομάδες,

την
για

πολιτική
να

προστασία,

τις

αντιμετωπισθεί

αποτελεσματικότερα το πρόβλημα που επιβαρύνεται με
την ύπαρξη της γειτονικής χωματερής και με τη διαμονή
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- Άμεση χρηματοδότηση για το
φρεατίων γιατί
προκληθούν

συχνό καθαρισμό

από μικρές παραλείψεις μπορούν να

τεράστια προβλήματα με ανυπολόγιστες

συνέπειες.
- Διάθεση πόρων για αντιπλημμυρικά έργα.
- Ένταξη αντιπλημμυρικών έργων στο ΕΣΠΑ.
- Ανάπτυξη εθελοντικού κινήματος με συλλογικές
λειτουργίες

και

συμπεριφορές

όχι

ατομικές

γιατί

τότε

ή

γίνεται

αυτονομιστικές
επικίνδυνο.

Η

ευαισθητοποίηση και η ενεργό συμμετοχή του πολίτη έχει
αποδειχθεί ως πολύ σημαντικός παράγοντας.
- Καλύτερος συντονισμός της πολιτικής προστασίας,
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ο κάθε φορέας και κάθε
πρόσωπο τι ακριβώς κάνει, να λειτουργεί ως ομάδα που
γνωρίζει

το

παράδειγμα

παιχνίδι
αποτελεί

του
η

κάθε

παίκτη.

λειτουργία

του

Ένα

καλό

ΑΣΔΑ

στο
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διάστημα του καλοκαιριού που λειτούργησε άμεσα και
αποτελεσματικά και σώθηκε το Ποικίλο όρος από τις
φωτιές. Τέλος, όλα αυτά και όσα ακόμα αποτελέσουν το
πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης πρέπει να
υπάρξει χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Πρέπει να μην
ξεχνάμε ότι τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά επιτυγχάνεται
αγωνιστικά και διεκδικητικά.
Για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών πρέπει να
αγωνιστούμε όλοι μαζί, με κεντρικό πυρήνα τον ΑΣΔΑ.
Γιατί και στη Δυτική Αθήνα μας αξίζει μια καλύτερη
ποιότητα Ζωής και ευελπιστώ ότι η Ημερίδα αυτή θα
αναδείξει τα προβλήματα και θα βοηθήσει σημαντικά
στην επίλυση τους.

Σας ευχαριστώ
Νικήτας Καμαρινόπουλος
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