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Αθήνα, σήµερα στις 23 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.37΄ συνήλθε στην 

Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να 

συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η 

συνεδρίαση. Εισερχόµαστε στη συζήτηση των  

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Πρώτη θα συζητηθεί η τρίτη επίκαιρη ερώτηση του δευτέρου κύκλου µε αριθµό 

295/14-11-2017 του Βουλευτή Ηρακλείου  του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. 

Εµµανουήλ Συντυχάκη  προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Άµεση 

αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες που εκδηλώθηκαν στον Νοµό 

Χανίων πρόσφατα».  

Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης. 

Παρακαλώ, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 



Κύριε Υπουργέ, οι καταστροφικές πληµµύρες στα Χανιά έγιναν στις 26 Οκτωβρίου σε 

περιοχές όπως τον Κλαδισό ποταµό, στο Βαµβακόπουλο, στη Νέα Χώρα, στους 

Αγίους Αποστόλους, στο Δαράτσο Κυδωνίας, στο Καλαµάκι, στην Αγία Μαρίνα, στον 

Πλατανιά, στον Κολυµπάρι, στο σύνολο σχεδόν της παλαιάς Εθνικής και σε χωριά του 

Δήµου Αποκόρωνα και του Δήµου Πλατανιά. Οι ζηµιές σε κτηριακές υποδοµές, 

κατοικίες, επαγγελµατικές στέγες και εµπορεύµατα, είναι τεράστιες.  

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως βέβαια και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, η 

Περιφέρεια Κρήτης και οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς, έχουν τεράστια ευθύνη, 

εγκληµατική θα έλεγα. Ξέρατε ότι θα υπάρξουν φαινόµενα πληµµυρικά και δεν κάνατε 

τίποτα για να αποτρέψετε αυτό το έγκληµα και από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαµε 

θύµατα και εκεί, όπως δυστυχώς θρηνήσαµε εδώ στην Αττική. 

Το ζητούµενο, κύριε Υπουργέ, µετά από έναν µήνα, είναι εάν και πώς πρακτικά θα 

στηριχθούν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, εάν θα υπάρξουν άµεσα µέτρα 

ανακούφισης και αποκατάστασης των ζηµιών και έκτακτη ενίσχυση για τις ανάγκες των 

πληγέντων. Αυτό έπρεπε να ήταν το πρώτο σας µέληµα. Οι καταστροφικές πληµµύρες 

έγιναν στις 26 Οκτωβρίου. Δεν το κάνατε. 

Πιο συγκεκριµένα, έχουµε να σας ρωτήσουµε τα εξής. Πρώτον: Ολοκληρώθηκε η 

καταγραφή των ζηµιών και ποια είναι τα συµπεράσµατα για το µέγεθος της 

καταστροφής και πώς αποτιµάται σε χρήµα το εύρος της καταστροφής σε κατοικίες, 

επαγγελµατικές στέγες, εµπορεύµατα και άλλα;  

Δεύτερον, ποια άµεσα µέτρα προτίθεστε να πάρετε, προκειµένου να αποζηµιωθούν οι 

κάτοικοι και οι επαγγελµατίες της περιοχής στο 100% της συνολικής ζηµιάς για την 

αποκατάσταση σπιτιών και επαγγελµατικών στεγών, καθώς και για τα εµπορεύµατα, 



τους εξοπλισµούς, δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις πληγέντων η κάθε 

καθυστέρηση δηµιουργεί εµπόδιο επιβίωσης; 

Οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες απαιτούν να υπάρξει «πάγωµα» χρεών στην εφορία, 

στον ΟΑΕΕ, στις τράπεζες χωρίς προσαυξήσεις και τόκους για τους πληγέντες, να 

σταµατήσουν άµεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης, απαλλαγή από τα δηµοτικά 

τέλη για τους πληγέντες, καµία διακοπή νερού, ρεύµατος, τηλεφώνου σε εργατικές 

λαϊκές οικογένειες. 

Τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση προχθές δεν καλύπτουν την αποζηµίωση των 

πληγέντων στο 100% των ζηµιών που υπέστησαν σε σπίτια και καταστήµατα, ενώ η 

προσφυγή στον δανεισµό µάλλον δηµιουργεί ζητήµατα, αφού οι τράπεζες δεν δίνουν 

και πολύ δε περισσότερο άτοκα. Υπάρχει ένα ζήτηµα και να µας απαντήσετε σ’ αυτό: 

Πώς µπορεί να διασφαλιστεί η παροχή δανείου και, µάλιστα, άτοκου από τις τράπεζες; 

Εκτός όλων των άλλων, έχουµε εµπειρία από τις υποσχέσεις και τις διακηρύξεις για 

κονδύλια, που είτε δεν δίνονται είτε δίνονται «κουτσουρεµένα». 

Τρίτον, -για να ολοκληρώσω- τι µέτρα έκτακτης επιχορήγησης στους πληγέντες 

δήµους θα παρθούν, ώστε να ενταχθούν στα τεχνικά προγράµµατα και στους 

προϋπολογισµούς του 2018 έργα ουσιαστικής αντιπληµµυρικής προστασίας, 

διάνοιξης δρόµων και ρεµάτων; 

Οι υπηρεσίες του Δήµου Χανίων και Πλατανιά έχουν εκτιµήσει ότι οι ζηµιές 

κοστολογούνται στο 1 εκατοµµύρια ευρώ και στα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ αντίστοιχα. 

Γνωρίζουµε ότι έχετε δώσει 300 χιλιάδες ευρώ στον Δήµο Πλατανιά, που, όµως, σε 

καµµία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο όλων των ζηµιών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε Συντυχάκη, 

ολοκληρώστε. 



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ολοκλήρωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Συντυχάκη, δυστυχώς, η πυκνότητα των πληµµυρικών φαινοµένων µάς έχει 

δώσει τη δυνατότητα πλέον να µιλάµε ότι έχουµε αυτήν την τεχνογνωσία 

αντιµετώπισης τέτοιων καταστάσεων. 

Το λέω αυτό, διότι οι συγκεκριµένες περιοχές δεν επλήγησαν µόνο στις 26 του 

προηγούµενου µήνα, αλλά -αν θυµάµαι καλά- και τον προηγούµενο Μάρτιο είχαµε 

πάλι έντονα καιρικά φαινόµενα, τα οποία οδήγησαν σε αντίστοιχα πληµµυρικά. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, για το οποίο έχω και την πολιτική 

ευθύνη, και για τον Δήµο Χανίων και για τον Δήµο Πλατανιά και για τον Δήµο 

Αποκόρωνα Χανίων έχει δοθεί µέσα στο 2017 το ποσό των 2.093.000 ευρώ µέσω των 

ΚΑΠ για επενδυτικά έργα, τα οποία στην πλειοψηφία τους υπάρχει δυνατότητα να 

κατευθυνθούν για την πληµµυρική προστασία.  

Επιπλέον, στη βάση των έκτακτων ενισχύσεων από θεοµηνίες δεν έχουν δοθεί µόνο οι 

300.000 ευρώ, οι οποίες ήταν σε χρόνο ρεκόρ και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει 

κανείς. Δεν είναι η µόνη περίπτωση, που άµεσα το Υπουργείο Εσωτερικών έδρασε. 

Ρωτήστε τη συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι το 100%, των δήµων, που φέτος -τον 

τελευταίο χρόνο- αντιµετώπισαν τέτοιου είδους θεοµηνίες, αν η ανταπόκριση του 

Υπουργείου Εσωτερικών ήταν στο διάστηµα της µίας εβδοµάδας -και αυτό το 

αναγνωρίζουν όλοι- και, µάλιστα, χωρίς κριτήρια επιλεξιµότητας, χωρίς, δηλαδή, 

πολιτικές προτιµήσεις. 



Αυτήν την πρακτική δεν την είχε δει ποτέ άλλοτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 

οµολογούν όλοι. Απλώς, µου δίνετε την ευκαιρία να το πω κι εγώ µε αφορµή την 

επίκαιρη ερώτησή σας. 

Ο Δήµος Πλατανιά, λοιπόν, τον προηγούµενο Μάρτιο είχε λάβει και το ποσό των 

170.000 ευρώ, πάλι για την αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων και ο Δήµος 

Αποκόρωνα τον προηγούµενο Μάρτιο 90.000 ευρώ. 

Από εκεί και πέρα, οι διαδικασίες αντιµετώπισης είναι τυποποιηµένες και το θέµα είναι 

πόσο γρήγορα ενεργοποιούνται. Σας πληροφορώ ότι άµεση υπήρξε η συγκρότηση 

των µεικτών συνεργείων δήµου και περιφέρειας για την καταγραφή στη βάση των 

αιτηµάτων για ζηµιές σε επιχειρήσεις ή κατοικίες. Από εκεί και πέρα, ακολουθούν οι 

διαδικασίες των αποζηµιώσεων µέσω των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του 

Υπουργείου Υποδοµών και του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο αναφέρατε στην ερώτησή σας -και 

επαναλάβατε και τώρα- το θέµα της ολιγωρίας.  

Από εκεί και πέρα, αρχίζει µια πολύ µεγάλη συζήτηση για την ένταση των καιρικών 

φαινοµένων. Εµένα µου κάνει εντύπωση πώς στον δηµόσιο λόγο το τελευταίο 

διάστηµα υποτιµούν πολλές πλευρές το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής. Δεν είναι 

άλλοθι, είναι πραγµατικότητα. Όποιος έχει µια στοιχειώδη επιστηµονική προσέγγιση 

στα ζητήµατα, θα το διαπιστώσει. Όποιος µιλήσει απλά µε κατοίκους της περιοχής, θα 

σου πει ότι τέτοια φαινόµενα τα έβλεπαν ανά εικοσαετία, ενώ εµφανίζονται τώρα δυο 

µε τρεις φορές τον χρόνο. Έχει την εξήγησή του αυτό. Θα το συζητήσουµε ίσως 

κάποια άλλη φορά.  



Από εκεί και έπειτα, νοµίζω ότι είµαστε αντιµέτωποι µε διαχρονικές ευθύνες, οι οποίες 

επιµερίζονται σε όλα τα επίπεδα της πολιτείας και αυτό πιστεύω ότι έχει αναδειχθεί µε 

αφορµή την πρόσφατη τραγωδία της Μάνδρας.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.  

Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κύριε Υπουργέ, επί της ουσίας δεν απαντήσατε, γιατί τα ερωτήµατα είναι πάρα πολύ 

συγκεκριµένα και εύστοχα. Επειδή έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστηµα από τις 

καταστροφές, δεν µας δώσατε ούτε καν µια εικόνα για το τι προκύπτει από την 

καταγραφή την οποία κάνατε.  

Βεβαίως, δώσατε –και µάλιστα εγώ σας το είπα- 300.000 ευρώ για κάποιες άµεσες 

ανάγκες του Δήµου Πλατανιά. Η κοστολόγηση είναι στα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ. Γιατί; 

Διότι προκύπτουν και εκκρεµότητες από την προηγούµενη θεοµηνία, τον Γενάρη του 

2017, που και τότε, όπως είπατε, δώσατε ένα ποσό, αλλά δεν καλύπτει το σύνολο των 

αναγκών και των ζηµιών που υπέστη ο συγκεκριµένος δήµος, όπως αντίστοιχα και στα 

Χανιά. Άρα, λοιπόν, ψίχουλα και εδώ.  

Ενοχληθήκατε για την «ολιγωρία». Δεν είναι απλά ολιγωρία, δεν είναι ένα τεχνοκρατικό 

πρόβληµα. Προσπαθείτε να σκεπάσετε τις ευθύνες σας, αποδίδοντας τις καταστροφές 

στα ακραία καιρικά φαινόµενα και στην κλιµατική αλλαγή, στον φτωχόκοσµο, ο οποίος 

έφτιαξε ένα σπίτι για να βάλει το κεφάλι του από κάτω, αφού δεν εκπονήθηκαν ποτέ 

σχέδια πόλης σε τούτη εδώ τη χώρα, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος για τη λαϊκή 

στέγη. Δεν χρηµατοδότησε ποτέ το αστικό κράτος την οργάνωση, τον σχεδιασµό 



εκτέλεσης έργων αντιπληµµυρικής προστασίας, όπως και για την αντισεισµική 

θωράκιση, διότι τέτοια έργα είναι µη επιλέξιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα και 

µόνο κριτήριο θέτουν για την επιλεξιµότητα: την κερδοφορία του κεφαλαίου.  

Και αυτό το κρύβετε επιµελώς. Υπάρχουν ρέµατα µπαζωµένα, καταπατηµένα, 

χτισµένα από επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές µονάδες, αγροτικοί δρόµοι αδιάνοιχτοι, 

φρεάτια βουλωµένα ή διάφορα άλλα έργα τα οποία ξεκινούν και είναι ηµιτελή.  

Για παράδειγµα, θα σας µεταφέρω τι λέχθηκε στο Δηµοτικό Συµβούλιο Χανίων: Από τα 

διακόσια τριάντα οχτώ ρέµατα που υπήρχαν στα Χανιά, σήµερα υπάρχουν µόνο είκοσι 

δύο. Τα υπόλοιπα εξαφανίστηκαν, έχουν µπαζωθεί, έχουν χτιστεί, έχουν φτιαχτεί 

ξενοδοχειακές µονάδες.  

Ενώ γνωρίζατε για τις ελλείψεις στην αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής και για 

τα µπαζωµένα ρέµατα, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Και ξέρετε από πότε το γνωρίζει 

η Κυβέρνηση; Από τον Γενάρη του 2017 υπάρχει µελέτη, σχέδιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος για τη διαχείριση κινδύνων πληµµύρας στο υδατικό διαµέρισµα της 

Κρήτης και µάλιστα αναφέρει για τον Κλαδισό Ποταµό, δηλαδή εκεί που έγιναν οι 

ζηµιές, ότι έχουν εκπονηθεί µελέτες και έχουν υλοποιηθεί έργα για την αντιπληµµυρική 

προστασία της πόλης, στο πλαίσιο του έργου «Αντιπληµµυρικά έργα ευρύτερης 

περιοχής πόλης Χανίων» τον Γενάρη του 2017. Και τον Οκτώβρη είχαµε αυτές τις 

καταστροφές.  

Επίσης, δεν καθαρίζονται οι ποταµοί και τα ρέµατα. Τα ρέµατα στον Δήµο Πλατανιά 

έχουν κατά καιρούς δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα από υπερχείλιση της φυσικής 

κοίτης τους. Και αυτό δεν είναι καινούργια ανακάλυψη.  

Αποκαλυπτικά είναι, επίσης, τα όσα αναφέρει το σχέδιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος για αυτό το ζήτηµα, το οποίο λέει: «Υπάρχει ανυπαρξία έργων στη 



λεκάνη απορροής του Ταυρωνίτη στην περιοχή του Πλατανιά. Τα αναχώµατα που 

κατασκευάζονται είναι αποσπασµατικά και τοπικού χαρακτήρα. Υπάρχει συνεχόµενη 

άνοδος της οικιστικής ανάπτυξης στην παραλιακή ζώνη, ανεπάρκεια τεχνικών έργων, 

ανάπτυξη βλάστησης που εµποδίζει την απορροή προς την εκβολή, έλλειψη 

οριοθέτησης ρεµάτων. Είναι ευάλωτη η περιοχή στην πληµµύρα».  

Και όποτε πάει ο Δήµος να κάνει διάνοιξη των ποταµών και των ρεµάτων, έρχεται το 

Λιµενικό και τους σταµατάει µε το επιχείρηµα ότι δεν είναι δουλειά του Δήµου. Ποιανού 

δουλειά είναι, λοιπόν; Να διευκρινιστεί ποιανού αρµοδιότητα είναι σε τελική ανάλυση ο 

καθαρισµός των ποταµών και των ρεµάτων, να τελειώνει αυτή η ιστορία –είναι του 

Δήµου, είναι της Περιφέρειας;- και να χρηµατοδοτηθούν αντίστοιχα.  

Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνεστε ότι είναι όντως θέµα ολιγωρίας, αλλά είναι και θέµα 

άναρχης δόµησης, τραγικών ελλείψεων και έλλειψης κυβερνητικού σχεδιασµού, που 

αναδεικνύουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που σηµαίνει 

οικιστική αναρχία, αυθαίρετη και πυκνή δόµηση, µπάζωµα εκατοντάδων ρεµάτων, 

ανυπαρξία ενιαίου χωροταξικού σχεδιασµού. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου 

Βουλευτού) 

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. 

Αυτή, λοιπόν, εσείς ανάπτυξη υπηρετείτε. Εµείς δεν µπορούµε να την υπηρετήσουµε 

και καλούµε τους εργαζόµενους να µην συµβιβαστούν µε οποιασδήποτε µορφής 

ψίχουλα και να ακολουθήσουν έναν δρόµο αντίστασης, ανυπακοής απέναντι σε αυτήν 

την πολιτική που εφαρµόζεται για το µέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. 

Ευχαριστώ. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε 

Συντυχάκη, νοµίζω ότι στην απάντησή σας επαναλάβατε αυτό το οποίο εγώ απέδωσα 

σε ορισµένα µέσα  µαζικής ενηµέρωσης, δηλαδή το θέµα της υποτίµησης των 

φαινοµένων της κλιµατικής αλλαγής. Δεν είναι άλλοθι. Και όταν αναφέρεστε σε µοντέλο 

ανάπτυξης πρέπει ακριβώς να δείτε ότι το αποτύπωµα αυτού του µοντέλου 

ανάπτυξης, το οποίο υποτιµά το περιβάλλον και βάζει ως προτεραιότητα την αύξηση 

της κερδοφορίας, είναι η κλιµατική αλλαγή. 

Μου κάνει εντύπωση, λοιπόν, αυτή η πολύ στενή αντίληψη γι’ αυτό το θέµα που 

αφορά τον πλανήτη και το κλίµα και που είναι σε αντίφαση µε τα υπόλοιπα που είπατε 

σε σχέση µε το µοντέλο ανάπτυξης.  

Έρχεστε εδώ και µιλάτε σε αυτήν την Κυβέρνηση για το πώς χτίστηκαν οι πόλεις σε 

αυτήν τη χώρα; Συγγνώµη, αλλά δεν καταλαβαίνω. Στερείστε ιστορικής µνήµης; 

Χαµογελάτε, αλλά πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ξέρετε ως Βουλευτής του ελληνικού 

κοινοβουλίου ότι τα ρέµατα και η διαχείρισή τους είναι ευθύνη της περιφέρειας και ως 

εκ τούτου έχουν συγκεκριµένους πόρους που διατίθενται. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και 

µια λογική αποκέντρωσης και ενίσχυσης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι διακατέχεστε από έναν στείρο κρατισµό. Θεωρείτε ότι 

πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο, το κράτος, όλοι να είναι στην υπηρεσία αυτού και 

όλα να λειτουργούν µε τον τρόπο που εσείς περιγράφετε, σε ένα διαφορετικό µοντέλο. 

Το σέβοµαι. Διαφωνούµε. Εδώ όµως οι ευθύνες πραγµατικά επιµερίζονται σε όλα τα 

επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης και της πολιτείας. 

Προσέξτε να δείτε, το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι παράνοµα µπαζώθηκαν ρέµατα. 

Η παρανοµία είναι παρανοµία, να ψάξουµε να την βρούµε και να αποδώσουµε 



ευθύνες. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι επιλογές αυτές ήταν 

νοµότυπες. Υπήρξαν πολεοδοµικά σχέδια µε βάση τα οποία πραγµατικά µε επιλογή 

πήγαν και έχτισαν πάνω στα ρέµατα, γιατί αυτός ήταν ο φθηνός τρόπος, µην 

βλέποντας το τεράστιο κόστος είτε σε ανθρώπινο κόστος είτε σε καταστροφές, όπως 

το βλέπουµε τώρα µε δραµατικό τρόπο δίπλα µας, στη Μάνδρα και σε όλη τη 

υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και ότι τελικά αυτό και µε στενά οικονοµικούς όρους 

εµφανίζεται να είναι η πιο ακριβή λύση για την αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Το 

να κάνεις µετά από δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια ένα αντιπληµµυρικό έργο για να 

διαχειριστείς την εκτροπή ενός ολόκληρου χειµάρρου είναι τεράστιο το κόστος απ’ ότι 

το να προλάβεις από πριν, να έχεις ένα κατάλληλο πολεοδοµικό σχέδιο που να 

σέβεται ορισµένα πράγµατα έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί στην ίδια τη λειτουργία της 

φύσης.  

Εκεί, λοιπόν, να εστιαστεί η συζήτηση, εκεί να αθροίσουµε τις δυνάµεις και όχι να 

ερχόσαστε και να λέτε σε αυτήν την Κυβέρνηση η οποία µέσα στις δεδοµένες 

δυσκολίες έχει κληρονοµήσει αυτό το χάος στις πόλεις και παντού και προσπαθεί να 

ξεδιαλύνει αυτό το κουβάρι ιεραρχώντας προτεραιότητες. Η ευαισθησία, η άµεση 

ανταπόκριση που έχουµε δείξει σε όλα αυτά τα φαινόµενα είναι κάτι το οποίο δεν 

µπορεί κατ’ ουδένα τρόπο να το βάλει κανείς στην άκρη.  

Εµείς δεν θεωρούµε ότι διαθέτουµε ανεξάντλητες δυνάµεις ούτε µπορούµε διαχρονικά 

εγκλήµατα που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο να τα προσπεράσουµε από τη µία 

στιγµή στην άλλη. Νοµίζω, όµως, ότι κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την 

προσπάθεια να συζητήσουµε για όλο το εύρος των προβληµάτων, να µην τα 

συσκοτίσουµε, να µην τα κουκουλώσουµε και να αναζητήσουµε τις πραγµατικές αιτίες 

αυτών των φαινοµένων, ακριβώς για να µπορέσουµε να τα αντιµετωπίσουµε και να 

µην βρεθούµε ξανά µπροστά στις ίδιες καταστάσεις. 



Σας ευχαριστώ. 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ. 

 


