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Για µια νέα «Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης»  

 

Η τραγωδία στην Ανατολική Αττική καθρεφτίζει για άλλη µια φορά την 

σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας µας και του πολιτικού και διοικητικού 

συστήµατος της χώρας µας.  

Συµφωνώ ότι, σε όσους είχαν την πολιτική διεύθυνση των δοµών και των 

λειτουργιών της πολιτικής προστασίας, πρέπει να αποδοθούν οι πολιτικές 

ευθύνες για τα αποτελέσµατα αυτής της πυρκαγιάς, έστω και αν πράγµατι οι 

καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες. Άλλωστε οι πολιτικοί εκτός της υποκειµενικής 

ευθύνης που έχουν για τυχόν παραλείψεις τους, έχουν και την αντικειµενική 

ευθύνη εκ του θεσµικού ρόλου τους.  

Ενδεχοµένως και η δικαιοσύνη να διαπιστώσει ποινικές ευθύνες σε διοικητικά 

στελέχη για παράβαση καθήκοντος ή και για βαρειά αµέλεια.  

Αλλά αυτά δεν αρκούν. Μπορεί να εκτονώσουν την εύλογη λαϊκή οργή, αλλά 

καλύπτουν τις βαθύτερες αιτίες των δεινών µας, δεν θωρακίζουν τη χώρα µας 

απέναντι σε πυρκαγιές, πληµµύρες και σεισµούς και γενικότερα δεν κάνουν 

αποτελεσµατικότερο τον ∆ηµόσιο τοµέα στην προάσπιση του δηµοσίου 

συµφέροντος.  

Χρειάζεται να αναστοχαστούµε ως κοινωνία τι δεν κάναµε σωστά στα 43 

χρόνια της Μεταπολίτευσης, τι πρέπει να κάνουµε τώρα, πριν θρηνήσουµε 

την επόµενη τραγωδία.  

Ο δηµόσιος διάλογος στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και ιδιαίτερα οι 

τοποθετήσεις των πολιτικών µας, µοιάζει σαν να κυνηγάµε την ουρά µας, 

µοιάζει µε ένα «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών» (blame game).  

Χωρίς βέβαια να επιτρέψουµε στις διαχρονικές αβελτηρίες µας να αποτελούν 

το άλλοθι για τις σηµερινές ευθύνες του πολιτικού και διοικητικού συστήµατος, 

είναι πλέον απόλυτα αναγκαίο να αναζητήσει ο καθένας τις δικές του ευθύνες 

και όχι µόνο να αναδεικνύει τις τυχόν µεγαλύτερες των άλλων. Αλλιώς δεν 

έχουµε καµµιά ελπίδα να υπευθυνοποιηθούµε ως κοινωνία και να 

βελτιώσουµε το πολιτικό και το διοικητικό σύστηµά µας.  

–  Όταν ως πολίτες αγοράζουµε «αγροτεµάχιο» σε δασική έκταση ή σε 

σκεπασµένο χείµαρο, όταν χτίζουµε το αυθαίρετό µας και πιέζουµε τον 

βουλευτή µας για τη νοµοθετική νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων ..... 

–  Όταν ως µηχανικοί εκπονούµε τον φάκελο της νοµιµοποίησης των 

αυθαιρέτων ..... 

–  Όταν ως κυβερνητικό κόµµα κάνουµε τα στραβά µάτια στην 

οικοπεδοποίηση των περιαστικών περιοχών και ψηφίζουµε νόµους, ακόµη 

και στα όρια του Συντάγµατος, για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων .....  
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–  Όταν ως κόµµα της αντιπολίτευσης υπερακοντίζουµε τις κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες, γιατί οι αυθαιρετούχοι είναι «φτωχές οικογένειες» ....  

–  Όταν εντάσσουµε στο σχέδιο πόλης περιαστικές περιοχές χωρίς 

ταυτόχρονη διασφάλιση επιχειρησιακού σχεδίου µε τις πράξεις εφαρµογής 

του πολεοδοµικού σχεδίου και µε την κατασκευή των τεχνικών υποδοµών 

και δικτύων .....  

–  Όταν φτιάχνουµε νόµους και εγκυκλίους πολιτικής προστασίας, χωρίς όµως 

να εκπονούµε επιχειρησιακό πρόγραµµα εφαρµογής τους, που θα 

διασφαλίζει την υλικοτεχνική υποδοµή, τους ανθρώπινους πόρους και 

ικανό σύστηµα διοίκησής τους ..... 

• Τότε δεν µας φταίνε µόνον οι άλλοι και πρέπει να αναγνωρίσουµε και τις 

δικές µας ευθύνες, γιατί µόνον έτσι υπάρχει η ελπίδα ως κοινωνία να 

πάψουµε να κυνηγάµε την ουρά µας.  

Η αλήθεια είναι ότι δεν είµαι αισιόδοξος, γιατί χτες ξαναδιάβασα ένα άρθρο 

µου το οποίο δυστυχώς είναι ακόµη επίκαιρο, παρότι το έγραψα στο ΒΗΜΑ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ το 1980 (!) 1 Ορισµένα χαρακτηριστικά αποσπάσµατα:  

«Κάθε φορά που το κοινωνικό πρόβληµα της στέγασης αρχίζει να παίρνει 

εκρηκτικές διαστάσεις, η κυβερνητική πολιτική επινοεί πρόχειρες επιφανειακές 

λύσεις. Όλη η νοµοθεσία από το 1923 µέχρι σήµερα είναι µια ζωντανή 

απεικόνιση αυτής της πολιτικής.  

Τα αυθαίρετα (εκτός σχεδίου) έχουν δηµιουργήσει συνοικίες ολόκληρες χωρίς 

τις περισσότερες φορές τη βασική υποδοµή (δρόµους, νερό, φως, 

αποχέτευση). Είναι αρκετές φορές στατικά επικίνδυνα και παρέχουν δυσµενείς 

συνθήκες διαβίωσης.  

Η κύρια αιτία που δεν λύθηκε µέχρι σήµερα το πρόβληµα των αυθαιρέτων είναι 

η µέχρι τώρα κυβερνητική πολιτική. Μη µπορώντας να λύσει το πρόβληµα της 

λαϊκής στέγης, ανέχεται την επίλυσή του µέσα από την αυτοστέγαση µε τα 

αυθαίρετα, κατεδαφίζοντας απλώς ελάχιστα αυθαίρετα κτίσµατα, όταν αυτό δεν 

προκαλεί µεγάλη κατακραυγή. Στην ουσία, έχει ενθαρρύνει τη λύση αυτή µια 

και βραχυπρόθεσµα δεν απαιτεί καµιά δηµόσια επένδυση, και από την άλλη 

εµφανίζεται κάθε λίγο ... µεγαλόψυχη µε τη νοµιµοποίησή τους, 

εξασφαλίζοντας µε τέτοιες “παροχές” την πολιτική της επιβίωση.  

Υπάρχει πιά κανείς που να πιστεύει ότι δε θα ξαναγίνει νοµιµοποίηση των 

αυθαιρέτων, ύστερα από από µια τέτοια ανακόλουθη κρατική πολιτική ; Οι 

περισσότεροι πιστεύουν ότι µόλις αποφασίσει η κυβέρνηση πότε θα γίνουν 

εκλογές, θα ανακοινωθεί πανηγυρικά καινούρια νοµιµοποίηση».  

Συµπερασµατικά, όλα τα πολιτικά κόµµατα που είχαν µέχρι σήµερα 

κυβερνητικές ευθύνες, αλλά και όσα κόµµατα συνέβαλαν στη δηµιουργία του 

προβλήµατος από τη θέση της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να εκπονήσουν όχι 
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  ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ : Πενήντα χρόνια «νοµιµοποιούνται», ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 09.03.1980.  
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µόνον ένα νόµο για την ανάπλαση των οικιστικών περιοχών που δοµήθηκαν 

άναρχα, αλλά µια νέα «Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης», που θα 

συνοδεύεται από ένα ολοκληρωµένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο 

θα διασφαλίζει την ουσιαστική πολεοδόµηση των περιοχών αυτών και τη 

σταδιακή κατασκευή των τεχνικών υποδοµών, των δικτύων και των δηµόσιων 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδοµών τους.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αυτό εµπεριέχει την ολοκλήρωση των 

εκπονούµενων πολεοδοµικών σχεδίων, των δασικών χαρτών και του 

κτηµατολογίου και µπορεί να περιλαµβάνει ως εργαλεία µια ∆ΕΠΟΣ και µια 

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, όπως προτείνει ο Κώστας Σοφούλης στο χθεσινό άρθρο του. 2 

Με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι άλλη µια ευκαιρία να προσληφθούν «τα 

δικά µας παιδιά».  

Προς στιγµήν αναθάρρησα ακούγοντας την κυβερνητική ανακοίνωση για ένα 

τέτοιο Εθνικό Σχέδιο, αλλά αυτό δεν κράτησε για πολύ. ∆ιάβασα ολόκληρο 

τον τίτλο του : «Εθνικό Σχέδιο για να αντιµετωπιστούν οι οικιστικές 

στρεβλώσεις δεκαετιών». Ένας τέτοιος τίτλος δεν ενδιαφέρεται για ένα Εθνικό 

Σχέδιο, ως αποτέλεσµα εθνικής συνεννόησης. Είναι εργαλείο του blame 

game.  

                                                           
2
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