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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
και τον υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα παραμείνει. Πώς προστατεύει η
κυβέρνηση τους πολίτες και το περιβάλλον από τα πρωτόγνωρα φυσικά
φαινόμενα;
Οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τα μπουρίνια του Αυγούστου είχαν ως
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και πάλι όλες οι περιοχές της Αττικής που ήρθαν σε
αναμέτρηση με το καιρικό φαινόμενο. Μεταξύ αυτών και ο Δήμος Βάρης , Βούλας,
Βουλιαγμένης.
Οι σύλλογοι κατοίκων εφιστούν για ακόμη μια φορά την προσοχή στις συνθήκες
που είναι πιθανό να προκαλέσουν τραγικές συνέπειες. Ο κρατικός μηχανισμός
οφείλει να είναι σε εγρήγορση και πανέτοιμος ΠΡΙΝ την εκδήλωση των φαινομένων,
για να αποφευχθούν εικόνες βιβλικής καταστροφής όπως αυτές στη Μαγούλα, Νέα
Πέραμο και Μάνδρα Αττικής τον Νοέμβριο του 2017. Το τίμημα της πλημμύρας
τότε ήταν 24 ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.
Θεωρούμε αδιανόητο, στην εποχή μας και με την επιστημονική γνώση που
διαθέτουμε σχετικά με την κλιματική αλλαγή, να κινδυνεύουν οι πόλεις μας από μια
νεροποντή. Είναι δεδομένο ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι πλέον πολύ
συχνότερα και βιαιότερα από ό,τι στο παρελθόν.
Όπως ενημερωνόμαστε από την Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, πολλές περιοχές όπου η φύση είχε φροντίσει για την απορροή των
όμβριων υδάτων με φυσικά υδατορέματα μπαζώθηκαν ή κτίστηκαν, και οι υδάτινες
διαδρομές εκτράπηκαν ή εγκιβωτίστηκαν σε κλειστούς στενούς αγωγούς ομβρίων.

Η αποψίλωση λόγω αστικοποίησης ή πυρκαγιών αφήνει το έδαφος εκτεθειμένο και
με τις έντονες βροχές το χώμα παρασύρεται σχηματίζοντας ποτάμια λάσπης και
πετρωμάτων.
Η συσσώρευση αδρανών υλικών, φυτικού υλικού, μικροαπορριμμάτων σε οικόπεδα
και δρόμους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους που φράζουν οι
αγωγοί ομβρίων , εφόσον δεν καθαρίζονται συχνά από τα συνεργεία των Δήμων.
Επίσης παρατηρείται ακόμα και παντελής έλλειψη αγωγών ομβρίων υδάτων ακόμα
και σήμερα σε κάποιες επίμαχες τοποθεσίες.
Τέλος, η αλλαγή χρήσης γης στις παραλίες και η ύπαρξη περίκλειστων υποδομών
εστίασης εμποδίζει την φυσική απορροή των «ποταμών της βροχής» προς τη
θάλασσα.
Σαφώς ο Δήμος Β.Β.Β. είναι μόνο ένα παράδειγμα και αφορμή για προβληματισμό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα δεδομένα,
Ερωτώνται οι υπουργοί:
 Τι σκοπεύετε να κάνετε για να θωρακίσετε τους Δήμους της Ελλάδας από τις
επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων;


Τι εντολές θα δώσετε στις Περιφέρειες και πώς θα επιβλέπει/ελέγχει το
υπουργείο σας την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τις φυσικές
καταστροφές;



Πώς διαχειρίζεστε την επικείμενη επέλαση ολοένα και πιο έντονων καιρικών
φαινομένων;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

