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Δπίκαιρη Δρώτηση
Προς Υποσργό Δσωτερικών
Θέμα: Πλημμύρες στη Γστική Αθήνα η νέα κανονικότητα
Τελ Πέκπηε 25 Απγνύζηνπ ύζηεξα από δπλαηή βξνρή νη δξόκνη κεηαηξάπεθαλ
αθόκε κηα θνξά ζε πνηάκηα ζηε Δπηηθή Αζήλα. Σηελ νδό Ζσνδόρνπ Πεγήο ζην Ίιηνλ
παξνπζηάζηεθε έληνλν πξόβιεκα κε ην λεξό λα κπαίλεη κέζα ζηα ζπίηηα, ελώ αλ ε
βξνρή ζπλερηδόηαλ γηα ιίγε ώξα αθόκε ζα είρακε επαλάιεςε ησλ θαηαζηξνθώλ ηνπ
2014. Σην Χατδάξη ηα λεξά ζρεδόλ ζθέπαζαλ απηνθίλεηα ζηελ νδό Σηξαηεγνύ
Καξατζθάθε. Επίζεο, ζηελ Πεηξνύπνιε ην πξόβιεκα ήηαλ πνιύ εθηεηακέλν. Μία
γπλαίθα εγθισβίζηεθε ζην όρεκά ηεο ζηηο Τξεηο Γέθπξεο.
Σην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηνπ Εζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ ζην Πεξηζηέξη
θαηαγξάθεθαλ ζηηο 23, 24 θαη 25 Απγνύζηνπ 30.6, 8.8 θαη 13.6 ρηιηνζηά σξηαία ύςε
βξνρόπησζεο αληίζηνηρα. Σεκεηώλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ηζρπξή βξνρόπησζε θαζώο
γηα λα ραξαθηεξηζηεί θαηαξξαθηώδεο ρξεηάδνληαη πάλσ από 50 ρηιηνζηά λεξνύ ηελ
ώξα.
Η κείσζε ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, ε εληαηηθή αζηηθή αλάπηπμε ηεο Αζήλαο θαη ν
θαθόο ζρεδηαζκόο ησλ έξγσλ (βι. λέα «δηεπζέηεζε» ζην ηκήκα από Τξεηο Γέθπξεο
αλάληε Κόθθηλνπ Μύινπ έσο Αηηηθή Οδό) παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε πξόθιεζε
πιεκκπξώλ. Οη πνιηηηθέο εγεζίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα νξίδνπλ σο αληηπιεκκπξηθά
έξγα ηε ηζηκεληνπνίεζε θαη ην ζάςηκν ησλ ξεκάησλ. Ελώ ζηελ ππόινηπε Επξώπε
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζεκαίλεη αλάδεημε, απνθαηάζηαζε θαη δεκηνπξγία
δσλώλ εθηνλσζεο ησλ ξεκάησλ θαη ησλ πνηακώλ.
Δρωτάται ο σποσργός:
1. Γηαηί ελώ ε έληαζε ησλ βξνρνπηώζεσλ πξνβιέπεηαη από ηε κεηεσξνινγηθή
ππεξεζία πιένλ κε αθξίβεηα δεκηνπξγνύληαη ζπλερώο ηέηνηεο επηθίλδπλεο
θαηαζηάζεηο ζηε Δπηηθή Αζήλα;
2. Έρεη ειεγρζεί ην αληηπιεκκπξηθό έξγν ζηε Θεβώλ πνπ θηηάρηεθε ύζηεξα από
κεγάινπο αγώλεο ησλ θαηνίθσλ θαη αλ λαη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη; Πνηα
κέηξα ζα παξζνύλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ζσνδόρνπ Πεγήο ζην Ίιηνλ ε νπνία
νπζηαζηηθά «ππνδέρεηαη» θαη ην λεξό πνπ θαηεβαίλεη από άιιεο δηπιαλέο
πεξηνρέο;
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