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για το 
Περιβάλλον

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

«Για να γυρίσει ο ήλιος  
θέλει δουλειά πολλή…»

• Απ’ το κακό στο χειρότερο ο Σαρανταπόταμος • Ανοχύρωτη στις πλημμύρες  
η Μάνδρα –  σε απόγνωση οι κάτοικοι • Στο έλεος των χειμάρρων η Κινέτα
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Πέμπτη 4 Οκτώβρη 
2018. Συνεργείο του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ξεκίνησε 

ένα μακρύ οδοιπορικό στις 
πληγείσες από τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα περιοχές της 
Δυτικής Αττικής, με σκοπό 
αφενός να εξετάσει τι έχει γίνει 
έναν χρόνο μετά τις πλημμύ-
ρες που σκόρπισαν τον θάνα-
το στη Μάνδρα Αττικής (25 
νεκροί) και, αφετέρου, να κατα-
γράψει τις ζημιές που σημει-
ώθηκαν από τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα («Ξενοφών» 
και «Ζορμπάς»), έτσι όπως 
εκδηλώθηκαν στα τέλη του 
Σεπτέμβρη στην ευρύτερη 
περιοχή… 

Παράλληλα, επιστημονι-
κό κλιμάκιο του κέντρου μας 
διενήργησε δειγματοληψί-
ες θαλασσινού νερού (στον 
Σαρανταπόταμο) και νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης 
(στη Μάνδρα Αττικής, στην 
Κινέτα και την Ελευσίνα).

Παντελώς ανοχύρωτη 
στις πλημμύρες

Πραγματικά, δεν πιστεύ-
αμε στα μάτια μας και στα 
αυτιά μας με αυτά που είδαμε 
και ακούσαμε να μας λένε οι 
κάτοικοι των οικισμών αυτών… 
Συνταρακτικά πράγματα, να 
σου σηκώνεται η τρίχα… Αν 
συνοψίζαμε σε δύο γραμμές 
τα συμπεράσματά μας αυτά, 
θα λέγαμε ότι όλη η Δυτική 
Αττική είναι παντελώς ανο-
χύρωτη στα ακραία καιρι-
κά φαινόμενα που ξεσπούν 
κατά καιρούς! Και αυτό το 
λέμε γιατί ούτε στη Μάνδρα 
έχει γίνει κάτι σοβαρό από το 
Νοέμβρη του 2017 και ύστερα 
(προς την κατεύθυνση φυσι-
κά της αποτροπής μιας νέας 
καταστροφικής πλημμύρας) 
ούτε οι νεοπληγείσες από τις 
πυρκαγιές περιοχές (Κινέτα) 
θωρακίστηκαν έστω και υπο-
τυπωδώς από το ενδεχόμενο 
μιας ραγδαίας βροχόπτωσης… 
Λες και δεν γνώριζαν οι ιθύ-
νοντες αυτό που το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
φωνάζει εδώ και σαράντα χρό-
νια τώρα ότι, αμέσως μετά 
μια πυρκαγιά, εκδηλώνεται 
πάντα μια πλημμύρα κατα-
στροφική!  

Οι φωτογραφίες 
αδιάψευστος 
μάρτυρας

Μια εικόνα, λένε οι Κινέζοι, 
ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις! 
Οι φωτογραφίες που τραβήξα-

με από την περιοχή θα απο-
καλύψουν ένα μέρος από τις 
πράξεις του δράματος που 
έχουν εκτυλιχθεί εκεί… Τις 
σπαρακτικές αυτές εικόνες 
τις συμπληρώνει ένας άμε-
σος, υποβλητικός λόγος, όπως 
αυτός που μας εξέπεμψαν ένας 
προς έναν οι συνεντευξια-
ζόμενοι, αφού, ως παθόντες, 
εκμυστηρεύονταν με αμεσότη-
τα τον πόνο τους και τα προ-
βλήματά τους και, μάλιστα,  
κατά τρόπο που δεν μπορεί 
να το κάνει κανένας αρμόδι-
ος ή τρίτος, αν δεν έχει ζήσει 
από «πρώτο χέρι» την τραγω-
δία ή «τραβήξει το κουπί» από 
τις επιπτώσεις της…

Όσα ήδη ξέραμε
Βέβαια, γνωρίζαμε πριν 

πάμε στα μέρη αυτά τα πολ-
λά και ποικίλα προβλήματα 
που τα ταλανίζουν… Φερειπείν,

-ξέραμε ότι οι βιομηχανί-
ες της περιοχής έχουν ρυπά-
νει επικίνδυνα το θαλάσσιο 
οικοσύστημα με τα επικίνδυ-
νά τους απόβλητα…

-ξέραμε ότι το μικροβιακό 
φορτίο είναι ιδιαίτερα υψηλό 
για την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων…

-ξέραμε επιδημιολογικά 
είναι πολύ επιβαρυμένη από 
τα κρούσματα των λοιμώξε-
ων που εμφανίζονται εκεί…

-ξέραμε για τις παράνομες 
αστικές συνδέσεις που δυσχε-
ραίνουν το βιοτικό επίπεδο 
όλου του Θριάσιου Πεδίου… 

-ξέραμε ότι από τις περσι-
νές πλημμύρες στη Μάνδρα 
είχαν πνιγεί 25 άνθρωποι…

-ξέραμε ότι από την πυρ-
καγιά της 23ης Ιουλίου στα 
Γεράνεια Όρη και την Κινέτα 
καταστράφηκαν ολοσχερώς 
διακόσιες οικίες και 60.000 
στρέμματα πευκοδάσους…

-ξέραμε…και πόσα ακόμα 
που λησμονήσαμε εν τη ρύμη 
του λόγου μας…

Όσα καινούργια 
μάθαμε

Από το συγκεκριμένο οδοι-
πορικό, όμως, μάθαμε και 
πολλά καινούργια πράγμα-
τα, όπως:

• Ότι έναν χρόνο μετά τις 
καταστροφικές πλημμύρες στη 
Μάνδρα οι κάτοικοι δεν γνω-
ρίζουν αν έχουν γίνει αντι-
πλημμυρικά έργα και πού…

• Ότι δεν γνωρίζουν τους 
λόγους για τους οποίους δεν 

έγιναν αντιπλημμυρικά έργα 
στην οδό Κοροπούλη (κατη-
φορική κεντρική οδός της 
Μάνδρας), παρά μόνο έργα 
οδοποιίας…

• Ότι, ό,τι ενημέρωση 
έχουν για τα έργα αυτά, προ-
έρχεται από… την τηλεόραση 
και όχι από τις υπηρεσίες του 
δήμου!

• Ότι τα χρήματα που 
δαπάνησαν για την επισκευή 
των μαντρών και των οικιών 
τους ξεπέρασαν κατά πολύ τα 
βοηθήματα των 5.580 ευρώ 
που έλαβαν από το κράτος 
και από ιδιωτικές χορηγίες…

• Ότι, όποτε συμβαίνει 
κάποιο ακραίο καιρικό φαι-
νόμενο, αποφασίζουν από 
μόνοι τους πώς θα κινηθούν, 
πώς θα αντιδράσουν (αν θα 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, 

αν θα παραμείνουν κ.λπ.), 
αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και η Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας είναι παντελώς 
απούσες…

• Ότι εδώ και έναν ολόκλη-
ρο χρόνο η Κοροπούλη δεν 
έχει ηλεκτροδοτηθεί από τη 
ΔΕΗ και τις νύχτες εγκυμο-
νούν τεράστιοι κίνδυνοι για 
πρόκληση σοβαρών τροχαίων 
ατυχημάτων απ’ όσα οχήματα 
ή δίκυκλα «τολμούν» να δια-
σχίσουν τον δρόμο! Μα έναν 
χρόνο χωρίς φώτα στους στύ-
λους, πώς νοείται; Αυτή είναι 
η…στήριξη του κράτους; 

• Ότι το κράτος, ενώ απο-
ζημίωσε τους επαγγελματί-
ες που καταστράφηκαν από 
τις πλημμύρες, δεν έκανε το 
ίδιο και για τους ιδιοκτήτες 
που τους ενοικίαζαν τα μαγα-
ζιά τους! 

Και όπως και οι ίδιοι ανα-
ρωτιούνται, με ποιο θράσος 
το κράτος τους ζητάει να πλη-
ρώσουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ 
ή ΕΝΦΙΑ για το κάθε μαγα-
ζί, όταν την ίδια στιγμή δεν 
τους επιδικάζει ούτε ένα ευρώ 
αποζημίωση για την ολοσχερή 
καταστροφή που υπέστησαν; 

Κ.ο.κ., κ.ο.κ, κ.ο.κ.… Πού να 
δείτε και στην Κινέτα πόσα 
πράγματα ξεσκεπάσαμε, που 
επιμελώς κουκουλώνει ο κρα-
τικός μηχανισμός!

Όμως, ας τα πάρουμε σιγά 
– σιγά τα πράγματα από την 
αρχή κι ας ξετυλίξουμε αυτό 
το πολύ μακρύ κουβάρι της 
κρατικής απρονοησίας και 
αναλγησίας, που έχει κατ’ εξα-
κολούθηση επιδειχθεί στην 
πολύπαθη αυτή περιοχή του 
λεκανοπεδίου…
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Ο Σαρανταπόταμος 
ή αλλιώς Θριάσιος 
Κηφισός είναι ένας 

από τους δύο μεγάλους χεί-
μαρρους που διαρρέουν το  
Θριάσιο Πεδίο… Ο χείμαρ-
ρος αυτός συγκεντρώνει τα 
νερά από τα όρη Πατέρας 
και Πάστρα και εκβάλλει στη 
θάλασσα κοντά στην Ελευσί-
να… Για την ιστορία, ο άλλος 
ήταν… ο Κελάδωνας (που 
πήγαζε από τη δυτική Πάρ-
νηθα και διερχόταν από την 
περιοχή του Ασπρόπυργου)… 

Ο Σαρανταπόταμος 
περιείχε χαλίκια

Πριν πούμε δυο πράγμα-
τα για τον Σαρανταπόταμο, 
να θυμήσουμε πρώτα ότι το 
Θριάσιο Πεδίο θεωρούνταν 
από τους κατοίκους της αρχαί-
ας Αττικής ως η πιο εύφορη 
πεδιάδα τους, διότι, σύμφωνα 
με την παράδοση, εδώ ανα-
πτύχθηκε για πρώτη φορά η 
γεωργία με την καθοδήγηση 
της θεάς Δήμητρας… 

Η πεδιάδα αρδευόταν από 
τον εν λόγω ποταμό και παρή-
γαγε δημητριακά, γάλα και 
κρασί…Το όνομά της προερ-
χόταν μάλλον από τις Θρί-
ες, τις φτερωτές νύμφες και 
τροφούς του Απόλλωνα, που 
κατοικούσαν στον Παρνασσό 
και μπορούσαν να μαντέψουν 
το μέλλον από την κίνηση των 

χαλικιών μέσα στο νερό…Γι’ 
αυτό, τα μικρά χαλίκια, που 
χρησιμοποιούνταν στη μαντι-
κή ονομάζονταν θρίες…

Αυτά για την ιστορία… Για-
τί, για την πραγματικότητα, η 
αλήθεια απέχει πλέον χιλιό-
μετρα από αυτή την ειδυλλι-
ακή, την παραμυθική εικόνα… 

Εγκαταλείφθηκε 
στην…τύχη του

Από τις φωτογραφίες που 
επισυνάπτουμε στο ρεπορτάζ, 
φαίνεται έκδηλα η μεγάλη 
ρύπανση και «κακομετα-

χείριση» που έχει υποστεί 
το μεγάλο αυτό ποτάμι από 
τους περίοικούς του…Βρώ-
μικα και σκούρα πρασινω-
πά νερά, δυσώδεις οσμές, 
πλαστικά μπουκάλια, απορ-
ρυπαντικά, αναψυκτικά, σπα-
σμένα ξύλα, ρούχα, λάστιχα 
αυτοκινήτων, φελιζόλ, τσόχες, 
συνθετικά σφουγγάρια κ.λπ. 
συνθέτουν ένα σκηνικό τρό-
μου και φρίκης… Μιλάμε για 
μια μεγάλη οικολογική κατα-
στροφή στο… υπογάστριο της 
Αττικής. 

Τα εκατοντάδες χιλιάδες 

αυτοκίνητα, που διέρχονται 
καθημερινά διά μέσου του 
Σαρανταπόταμου, χειροτερεύ-
ουν -ακόμα πιο πολύ- το ήδη 
αρκετά επιβαρυμένο οικοσύ-
στημά του…

Οι καλαμιές που φυτρώ-
νουν στο λασπώδες του 
υπόστρωμα ξεγελάνε τον επι-
σκέπτη, διότι τα μονοκότυλα 
αυτά φυτά διαβιούν κυρίως 
σε τέλματα και έλη… 

Η ένταξη δε του Σαραντα-
πόταμου στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020», αξίας 

12.800.000 ευρώ (όπως μαρ-
τυρά η τεράστια πινακίδα, που 
υψώνεται…αγέρωχα από την 
πλευρά του ποταμού, που βρί-
σκεται η λωρίδα κατεύθυνσης 
προς το Χαϊδάρι) μάλλον με 
κακόγουστο αστείο ηχεί, αφού 
σε δυο μήνες ολοκληρώνεται 
και το 2018 και ο Σαραντα-
πόταμος όχι μόνο δεν έχει…
διευθετηθεί (όπως αναγρά-
φει η πινακίδα), αλλά έχει 
εγκαταλειφθεί πλήρως στην 
τύχη του! Φανταστείτε δε τι 
θα γινόταν αν δεν ήταν ενταγ-
μένος και στο συγκεκριμένο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα! 
Μπορείτε να το διανοηθείτε;   

Οι φόβοι μας 
επιβεβαιώθηκαν

Δυστυχώς, οι φόβοι μας 
για την υποβάθμισή του επα-
ληθεύτηκαν -με τον χειρότε-
ρο δυνατό τρόπο- και από τις 
μικροβιολογικές και φυσικο-
χημικές αναλύσεις που έγι-
ναν στα δείγματα θαλασσινού 
νερού που λήφθηκαν από το 
ποτάμι από το επιστημονικό 
κλιμάκιο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (υπεύ-
θυνοι κα Μαρία Παπαδοπού-
λου και Μαρία Φακυρίδου). 
Το επίπεδο της ρύπανσής του 
καταγράφεται στους πίνακες 
αποτελεσμάτων των αναλύ-
σεων που  επισυνάπτουμε. 
Οι… ιθύνοντες θα τα λάβουν 
υπόψη τους; 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ

Το κύκνειο άσμα ενός ποταμού – θρύλου
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Αρ.  
Δείγματος

Κωδικοί 
Εργαστηρίου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβακτηρίδια 

κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Pseudomonas 
aeruginosa

1 1308 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από την γέφυρα 
στα αριστερά.    11:10 500 205 195 0

2 1309 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από την γέφυρα 
στα δεξιά – 20 μέτρα μακριά από το σημείο 1.    11:15 380 188 215 0

3 1310 Σαρανταπόταμος Αττικής. Στην Εθνική Οδό από Αθήνα προς Κόρινθο. 50 μέτρα μακριά 
από το σημείο 1 και την γέφυρα προς το Αεροδρόμιο.    11:20 457 251 193 0

4 1311 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από δεξιά – 100 μέτρα 
μακριά από το σημείο 1 προς την θάλασσα. 18:30 460 287 178 0

5 1312 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από αριστερά – 100 
μέτρα μακριά σε ευθεία από το σημείο 2 προς την θάλασσα. 18:40 430 195 225 0

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με ΚΥΑ 96400/1985 (ΦΕΚ 573/24-09-1985) 
και ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ 192 Β/ 14-03-1997), Οδηγία 76/170/ΕΟΚ. 2006/7/ΕΚ 200/100 ml 50/100 ml 100/100 ml

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων  
σε επιφανειακά νερά του ποταμού  Σαρανταπόταμου, στις 04/10/2018

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων  
σε επιφανειακά νερά του ποταμού  Σαρανταπόταμου, στις 04 / 10 / 2018. 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Φυσικοχημικές  παράμεροι  

ρΗ
Συγκέντρωσης 
αιωρούμενων 

στερεών
TSS mg/L

Φωσφορικά 
ιόντα (P2O5 

-  mg/L)

Νιτρικά 
ιόντα. 

(ΝΟ3- mg/L)

Θειικά 
Ιόντα 

(SΟ42- 
mg/L)

Συγκέντρωση 
οργανικού 
φορτίου 
(COD-

mg O2 / L-1)

1 1308 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από 
την γέφυρα στα αριστερά.    7,01 84,8 0,3 29,9 1274,4 210

2 1309 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Αθήνα προς Κόρινθο. Πάνω από 
την γέφυρα στα δεξιά – 20 μέτρα μακριά από το σημείο 1.    7,61 153,8 0,3 18,4 1431, 8 185

3 1310 Σαρανταπόταμος Αττικής. Στην Εθνική Οδό από Αθήνα προς Κόρινθο. 50 μέτρα 
μακριά από το σημείο 1 και την γέφυρα προς το Αεροδρόμιο.    7,68 51 0,2 36,6 1072,8 189

4 1311 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από δεξιά – 
100 μέτρα μακριά από το σημείο 1 προς την θάλασσα. 7,23 69,8 0,4 35,3 937,9 110

5 1312 Σαρανταπόταμος Αττικής. Εθνική Οδός  από Κόρινθο προς Αθήνα. Από 
αριστερά – 100 μέτρα μακριά σε ευθεία από το σημείο 2 προς την θάλασσα. 6,55 71,6 0,4 49,5 1327,7 129

Όρια διαθέσεως  λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σύμφωνα με  (ΕΥΔΑΠ)
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών αποβλήτων και Λυμάτων. Μέτρα και όρια 
για την επεξεργασία αστικών λυμάτων της ΚΥΑ 5673/400 14/03/1997

6,0 – 9,0 50 mg/L 0,2 mg/L 4 mg/L 1000 
mg/L 120 mg/L
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Κατά την περιήγησή μας 
στη Μάνδρα, το συνεργείο 
μας επικεντρώθηκε κυρί-

ως στα έργα που έχουν γίνει επί 
της οδού Κοροπούλη, μίας από 
τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της, 
όπου τον περσινό Νοέμβριο εκτυ-
λίχθηκαν οι αλλόφρονες εκείνες 
σκηνές, με τα ορμητικά νερά του 
ρέματος Σούρες, πλάτους πολλών 
δεκάδων μέτρων και βάθους τρι-
ών μέτρων (!), να  συμπαρασέρ-
νουν τα πάντα στο διάβα τους, 
σκορπώντας τον θάνατο και τον 
πανικό, την οδύνη και τον τρόμο, 
σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες κατοι-
κιών, διερχόμενους πολίτες και 
καταστηματάρχες! Αυτό συνέβη, 
διότι ο συγκεκριμένος δρόμος , 
στον οποίο και αναφερόμαστε, 
διερχόταν της κοίτης του χειμάρ-

ρου, ενώ τεμνόταν με αυτόν σε 
πολλά ακόμη σημεία! 

Μάχη με τον χρόνο
Η ελληνική κυβέρνηση δίνει 

μάχη με τον χρόνο, ώστε να κατα-
φέρει να διευθετήσει το ρέμα Σού-
ρες και να εκτρέψει σε αυτό την 
κύρια ποσότητα του νερού από 
το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης 
(82,5%), με τη συγκέντρωση του 
συνολικού όγκου τους και την 
κοινή εκβολή τους στη θάλασσα, 
μέσω του ήδη διευθετημένου κλει-
στού χειμάρρου του Σαρανταπό-
ταμου, για τον οποίο κάναμε ήδη 
λόγο, προκειμένου να αποσοβηθεί 
ο κίνδυνος εκδήλωσης κάποιου 
νέου πλημμυρικού φαινομένου. 
Το έργο αυτό διεκπεραιώνεται με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

ΜΑΝΔΡΑ 

Η φονική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 
2017 στοιχειώνει ακόμη την πόλη…
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Αρκεί η επαναχάραξη;

Επίσης, μάθαμε ότι ο δρόμος 
της Κοροπούλη επαναχαράσσε-
ται 150μ. ψηλότερα από τον αρχι-
κό, κατά μήκος 3χλμ (ψηλά στο 
βουνό, από τη θέση Αγ. Σωτή-
ρα), ώστε να αποσυνδεθεί από 
την κοίτη του ρέματος. Βέβαια, 
τον περασμένο Ιούνιο η πολύ-
παθη αυτή οδός ξαναπλημμύρι-
σε, όχι όμως στο βαθμό που το 
έπαθε την αποφράδα ημέρα της 
15ης Νοεμβρίου του 2017… Προς 
το παρόν πιστεύεται ότι το 12% 
της διερχόμενης ποσότητας του 
νερού του ρέματος της Αγ, Αικα-
τερίνης, που συνεχίζει -και θα 
συνεχίσει- να ρέει μέσα από την 
οδό Κοροπούλη, είναι ποσότη-
τα ανεκτή για τον υφιστάμενο 
αγωγό όμβριων ρευμάτων εντός 
της πόλης. 

Μένει, βέβαια, να αποδειχθεί 
αυτό, διότι τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα είναι ακόμα…μπροστά 
μας και μόνο η… ψυχούλα των 
κατοίκων της Μάνδρας ξέρει αν 
αντέχει σε νέα πειράματα ή -το 
χειρότερο!- σε νέες αβλεψίες και 
εγκληματικές αμέλειες της κεντρι-
κής διοίκησης…

Η επιστροφή στην 
κανονικότητα αργεί ακόμη

Πάντως, ο αντιπεριφερειάρ-
χης Δυτικής Αττικής, κος Γιάν-
νης Βασιλείου, είχε δηλώσει στις 
22 Αυγούστου ότι η αποκατάστα-
ση της Παλαιάς Εθνικής Οδού 
Αθηνών – Θηβών στο ύψος της 
Μάνδρας θα τονώσει την εμπο-
ρική, τουριστική και οικονομική 
ζωή της περιοχής και θα επανα-
συνδέσει οικισμούς της ευρύτε-
ρης περιοχής, όπως τα Βίλια, το 

Κριεκούκι, την Ψάθα, το Πόρτο 
Γερμενό κ.α. 

Όπως, βέβαια, θα διαβάσετε 
και στο ρεπορτάζ αμέσως μετά, 
χρειάζονται ακόμα να γίνουν 
πολλά, πάρα πολλά, για να ανα-
κουφιστούν ουσιαστικά οι πλη-
γέντες και να επισπευτούν οι 
διαδικασίες για την επιστροφή 
τους… στην κανονικότητα. Μην 
ξεχνάμε, επίσης, ότι τον περασμέ-
νο Νοέμβρη μέχρι και τα δέντρα, 
οι ελιές, είχαν σκεπαστεί από τη 
λάσπη, ενώ ήταν καθαρά θέμα 
τύχης που δεν θρηνήσαμε περισ-
σότερα θύματα, λόγω της ώρα που 
εκδηλώθηκε το φαινόμενο και… 
των κλειστών σχολείων, καθώς τα 
τελευταία βρίσκονται στο μέρος 
της πόλης, στο οποίο ξεχύθηκε 
το ρέμα, υπερπηδώντας (!) την 
τεχνητή ανακοπή του…
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Τι μας είπαν κάτοικοι και ενοικιαστές  
που ζουν επί της Κοροπούλη 

Κυρία Χριστίνα  
(κάτοικος Μάνδρας)

Τα έργα έπρεπε να είχαν 
ξεκινήσει αμέσως

Κοιτάξτε, έχουν ξεκινήσει να γίνο-
νται κάποια αντιπλημμυρικά έργα, η 
αλήθεια να λέγεται, κάτι έχει αρχίσει 
να γίνεται, αν και θα ήταν φρονιμό-
τερο τα έργα αυτά να είχαν ξεκινήσει 
από τον περσινό Νοέμβριο, όταν και 
συνέβησαν οι μεγάλες εκείνες κατα-
στροφικές πλημμύρες. Απ’ ό,τι έχω 
πληροφορηθεί, τα έργα έχουν ξεκι-
νήσει κανά μήνα τώρα… Μην περιμέ-
νετε, βέβαια, να δείτε τίποτε μεγάλες 
κατασκευές ή επιδιορθώσεις! Όλα όσα 
γίνονται σκοπό τους έχουν απλώς  την 
αλλαγή της ροής του νερού… Αυτό, 
τίποτε άλλο! Τώρα, πώς θα πάει, πού 
θα πάει, άμα ξαναρίξει εκείνο τον κακό 
χαμό, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα… 

Όλα ξαναφτιάχτηκαν  
από την αρχή

Εδώ, στην οδό  Κοροπούλη, η 
λάσπη ξεπέρασε τα δύο μέτρα! Ήταν 
τέτοια η καταστροφή, που τα σπίτια 
που βλέπετε ξαναφτιάχτηκαν όλα σχε-
δόν απ’ την αρχή! Έγιναν σαν και-
νούργια! Στα δύο σπίτια που βλέπετε 
απέναντί μας βρέθηκαν μέσα, σφη-
νωμένα, δύο αυτοκίνητα ! Εμείς, απ’ 
την άλλη,  λείπαμε επτά μήνες από 
το σπίτι μας… Ξανάρθαμε εδώ στις 
αρχές του Ιούλη… Μέχρι τότε μένα-
με σε συγγενικά μας πρόσωπα… Εμείς 
τώρα μόλις ξεκινήσαμε να φτιάχνου-
με κάποια πράγματα… Με αρκετούς 

μήνες καθυστέρηση, θα μου πείτε, 
σύμφωνοι, αλλά δεν γινόταν αλλιώς…

Απ’ τις τηλεοράσεις  
τα μαθαίνουμε!

Ο κόσμος δεν έχει πάρει ακόμη 
ικανοποιητικές απαντήσεις ως προς 
το γιατί δεν έχουν γίνει αντιπλημμυ-
ρικά έργα παρά μόνο έργα οδοποιί-
ας…Όχι….  Οι πιο πολλοί τα ρίχνουν 
όλα στον κρατικό μηχανισμό, αυτός 
απαντά τα δικά του, όλο το ίδιο γίνε-
ται συνέχεια, ο ένας, δηλαδή, ρίχνει 
τα φταιξίματα στον άλλο, τα γνωστά 
ελληνικά φαινόμενα…Ότι έχει ξεκινή-
σει, όμως, κάτι, σίγουρα ισχύει…Πιο 
συγκεκριμένα, αν και εμείς δεν γνωρί-
ζουμε κάτι περισσότερο από εσάς, μη 
νομίζετε, μόνο εξ’ όσων έχουμε δει ή 
ακούσει από τις τηλεοράσεις μας  και 
εμείς, διότι δεν πατάμε εκεί απάνω, 
στην Αγία Αικατερίνη εννοώ και τα 
περίχωρά της, τι θέλουμε εκεί πάνω,  
ξέρουμε ότι κάτι έχει ξεκινήσει…

5.580 ευρώ όλα κι όλα
Ό,τι είπε το κράτος για αυτά τα 

5.000 €, ίσχυσε στο ακέραιο, τα πήρε ο 
κόσμος… Βέβαια, μας δόθηκε και από 
αλλού βοήθεια, όπως από δωρεές, επι-
χειρήσεις κ.α.  Μόνο μία φορά, βέβαια, 
πήραμε το δώρο αυτό, το ξανατονίζω, 
μία και μόνη φορά, δεν υπήρξε δεύτε-
ρη, αλλά ήταν ένα αξιοσέβαστο ποσό, 
της τάξης των…580 ευρώ νομίζω, από 
διάφορες εταιρείες, χορηγίες κ.ο.κ.…
Τίποτα άλλο…Συνέχεια στη γραφειο-
κρατία προσκρούουμε…Φανταστείτε 
δε ότι μέχρι  και την περασμένη εβδο-

μάδα μας ζητάγανε να καταθέσουμε 
κάτι χαρτιά, τα οποία τα έχουμε κατα-
θέσει ίσα με τρεις και τέσσερις φορές 
ως τώρα…μόνο στο Δημαρχείο… 

Τύχαμε απίστευτης βοήθειας από 
τον πιο πολύ κόσμο, από όλη την 
Ελλάδα, από εθελοντές, από συλλό-
γους κ.λπ…. Ωστόσο, έναν χρόνο μετά 
έχουμε παραμείνει στο ίδιο σημείο, 
με πολύ - πολύ μικρές βελτιώσεις ως 
τώρα…

Κάνουμε μεταξύ μας βάρδιες
Την περασμένη εβδομάδα, που 

εκδηλώθηκε εκείνος ο κυκλώνας, ξέρε-
τε, εμείς πάλι λείπαμε, πάλι είχαμε 
εγκαταλείψει τα σπίτια μας. Ο καθέ-
νας, φυσικά,  είχε φύγει από μόνος 
του… Χωρίς ο δήμος να έχει εκδώ-
σει κάποια σχετική εντολή. Μόνοι 
μας φύγαμε, εθελούσια… Δεν έγινε, 
βέβαια, κάτι, η αλήθεια να λέγεται, 
αλλά ο φόβος συνεχίζει να φωλιάζει 
μέσα μας…Τι, να κοροϊδεύουμε, θέλε-
τε; Υπάρχει μεγάλος φόβος μέσα μας 
και μας πιλατεύει… Φανταστείτε δε ότι, 
όποτε ρίχνει πολλή βροχή, καθόμα-
στε ο ένας μετά τον άλλο και κάνου-
με βάρδιες. Δηλαδή, άμα γίνει τίποτα, 
ο ένας ειδοποιεί τον άλλο, ώστε να 
φύγουμε έγκαιρα. Ήρθε ένα ποταμά-
κι, τώρα, με τον κυκλώνα που έγινε, 
αλλά ήταν μικρό, όμως το κύριο ρεύ-
μα της πλημμύρας πέρασε πάλι από 
εδώ, από την Κοροπούλη, για αυτό 
και τον περασμένο Νοέμβρη κατα-
στραφήκαμε όλοι όσοι ζούσαμε κατά 
μήκος της… Ελπίζουμε τώρα αυτό λίγο 
να αλλάξει…

Σκαρφάλωσε στα κεραμίδια!
 Ένα μόνο θα σας πω…Όταν έγι-

ναν τα γεγονότα τότε, η μητέρα μου, 
που ήταν 80 χρονών, ανέβηκε με 
μία σκαλίτσα μικρή, μόνη της, πάνω 
στα κεραμίδια, μήπως και γλιτώσει! 
80 χρονών ήταν…το καταλαβαίνετε; 
Τη βρήκανε να κρέμεται πάνω στα 
κεραμίδια! Πού να πήγαινε η γυναί-
κα; Ποιος να τη βοηθήσει και πώς, με 
την ταχύτητα που γίνανε όλα;

Ούτε για… «ζήτω»
Τις μάντρες που βλέπετε τις έχει 

φτιάξει ο καθένας από μόνος του, από 
τις οικονομίες του… Βάλαμε όλοι βαθιά 
το χέρι στην τσέπη… Ούτε το πεντο-
χίλιαρο ούτε τα 580 ευρώ μάς έφτα-
ναν, για να φτιάξουμε τις μάντρες, να 
αγοράσουμε τα οικοδομικά υλικά ή 
ό,τι άλλο… Μην κοροϊδευόμαστε! Δεν 
έφταναν τα χρήματα που μας έδωσαν 
ούτε για «ζήτω», τα πιο πολλά τα βάλα-
με από την τσέπη μας…Όταν η κατα-
στροφή είναι ολική, τι να κάνουμε με 
τα χρήματα αυτά; Τα σπίτια αυτά τα 
φτιάξαμε απ’ την αρχή μόνοι μας, όλα 
γίναν’ από την τσέπη μας! 

Δεν σωνόμαστε απ’ τα  έργα
Δυστυχώς, η Κοροπούλη την πλή-

ρωσε τον προηγούμενο Νοέμβρη, η 
Κοροπούλη την πλήρωσε και τώρα, 
στις 27 Ιουνίου, που κατέβασε ένα 
μικρό ρέμα…Πάλι εμείς την πληρώσα-
με, που μένουμε πάνω στην Κοροπού-
λη… Συνέχεια οι ίδιοι την πληρώνουμε, 
γι’ αυτό και ξαναφύγαμε… Τα σπίτια 
πάνω στην Κοροπούλη έχουν όλα 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20188 / ΦAΚΕΛΟΣ ΔΥΤΙΚH ΑΤΤΙΚH

καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς… 
Όσο πηγαίνετε ευθεία απάνω, θα δεί-
τε ζημιές μεγάλες… Δεν σωνόμαστε με 
τα χρήματα που μας έδωσαν, κανείς 
δεν σώνεται, μη νομίζετε… Αν γίνει 
πάλι κανάς χαλασμός Κυρίου τον 
Νοέμβρη, δεν σωνόμαστε ούτε με τα 
έργα αυτά! Ο Θεός και η ψυχή του, 
από εκεί και μετά!

Ιωάννης Σταμάτης 
(κάτοικος Μάνδρας και ιδιοκτήτης 

δύο ενοικιαζόμενων μαγαζιών)  

Το κράτος φταίει μόνο
Ακούστε, ο δήμος δεν έχει καμία 

σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα. 
Μην τα ρίχνουμε όλα στον εκάστο-
τε δήμαρχο… Αν με ρωτάτε για τον 
βαθμό ετοιμότητας και κινητοποίη-
σης, τότε ναι, μπορώ να του επιρρίψω 
μια ευθύνη, αλλά για όλα τα υπόλοι-
πα προγράμματα, το φταίξιμο ανήκει 
αποκλειστικά και μόνο στο κράτος… 

Να μας δώσουν το 
κοινωνικό επίδομα

Ξέρετε, δεν νομίζω ότι είναι το 
σωστό ρήμα το «φταίνε»…Ολιγωρού-
νε, θα προτιμούσα να λέγαμε… Δεν 
μου λέτε, το κοινωνικό επίδομα που 
θέλει να δώσει η κυβέρνηση στους 
ανθρώπους, αυτό το πλεόνασμα, πώς 
το λένε, γιατί το δίνει εδώ και εκεί 
και όχι στους πληγέντες; Δηλαδή, αν 
αύριο -μεθαύριο γίνουνε τα ίδια, δεν 
θα ξαναπνιγούνε άνθρωποι; Γιατί δεν 
το δίνει στους ανθρώπους που έχου-
νε ήδη «πνιγεί» απ’ τις πλημμύρες; Ή, 
έστω, γιατί δεν κάνει έργα με αυτά; 
Έναν χρόνο τώρα δεν περνάει μηχα-
νάκι από εδώ, αφού όλη η Κοροπούλη 
είναι βυθισμένη στα σκοτάδια, πού να 
πάνε από εδώ οι άνθρωποι, δεν υπάρ-
χει ούτε στάλα φωτός, τίποτα, έχου-
με μείνει χωρίς φως τόσους μήνες! 

Τις νύχτες,  
μας κυριεύει ο φόβος

Καμία οικονομική στήριξη δεν 
μας έχουν δώσει! Εάν δεν υπήρχε ο 
Ερυθρός Σταυρός και οι Καλόγριες, 
ο δήμος και πέντε περίπου οργανώ-
σεις, να κάνουν ό,τι κάνανε, δεν θα 
μας έσωζε τίποτα! Αυτοί οι φορείς 
κάνανε κυρίως τη δουλειά, αυτοί μας 
δώσανε σημαντικό χέρι βοήθειας! 
Πάντως, πιστέψτε με, δεν έχουν πλέ-
ον σημασία όλα αυτά! Αυτά έγιναν! 
Πάει!  Σημασία έχει ότι εμείς, που 
μένουμε πάνω στην Κοροπούλη, με 
το που βασιλεύει ο ήλιος και βγαίνει 
ένα σύννεφο, καταλαμβανόμαστε από 
απόγνωση κι από πανικό, εκεί φτά-
σαμε τώρα, το καταλαβαίνετε; Και τα 
παιδιά που το ζήσανε όλο αυτό και 
βρίσκονται σε μικρή ηλικία, δεν μπο-
ρούν να το αποβάλλουν έτσι εύκολα…
Ήτανε μια τρομακτική καταστροφή!  

Άμα ξαναγίνει αυτό που έγινε πέρυ-
σι το Νοέμβριο, θα φύγουμε όλοι από 
το χωριό, μαζικά, και θα κοιτάξουμε 
να σωθούμε! 

Επαγρύπνηση
Στην ερώτησή μας εάν έναν χρόνο 

τώρα έχουν γίνει έργα αντιπλημμυρι-
κά, μας απάντησε: Κοιτάξτε, χτυπάνε 
κάτι σφυριά δώθε κείθε, κάτι κάνουνε, 
αλλά εμείς θέλουμε το κράτος να βρί-
σκεται σε εγρήγορση, σε επαγρύπνη-
ση, πώς το λένε; Να μην σταματήσει 
να επιθεωρεί τις πληγείσες περιοχές, 
όπως τη δική μας…Μα πείτε μου, σας 
παρακαλώ, είναι δυνατόν έναν χρόνο 
τώρα να μην έχουμε φως; 

Βαγγέλης Πέππας  
(κάτοικος Μάνδρας και ιδιοκτήτης 

ενοικιαζόμενου μαγαζιού): 

Μας κοροϊδεύουν χοντρά!
Όλοι μας κοροϊδεύουν, όλοι μας 

δουλεύουν χοντρά, τι να λέμε; Είτε πας 
από εδώ, είτε πας από εκεί, όλοι τα 
ίδια μας λένε, ο ένας μας τα λέει έτσι, 
ο άλλος μας τα λέει αλλιώς… Καλά πρέ-
πει να του πω εγώ του οποιουδήποτε 
ότι δεν έχει φως; Δεν το κατάλαβα! Ο 
Δήμαρχος τι κάνει; Πάει 7 η ώρα και 
κάθεται στο τζάκι του, έτσι δεν κάνει; 
Και η Περιφερειάρχης, αυτή που γελά-
ει, που πάει στα τραπέζια, και γελάει, 
με τόσο κόσμο πεθαμένο, κι αυτή πάει 
στα συμβούλια για το Μάτι και γελάει, 
μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη, μαζί 
γελάνε αυτοί οι δυο, με εκατό ανθρώ-
πους πεθαμένους, πείτε μου, πώς το 
μπορεί; Γιατί δεν ντρέπεται λίγο; Για-
τί δεν έχει τσίπα απάνω της; Σας τα 
λέω αυτά, γιατί άνθρωπός μου, που 
είναι μέσα στα πράγματα, μου έχει 
πει ότι ακόμα πατάνε πάνω σε πτώ-
ματα, δεν ήταν μόνο 100 οι νεκροί! 
Δεν ξέρουμε ακόμη πόσοι είναι ορι-
στικά οι νεκροί, είναι πολύ περισσό-

τεροι, και οι συγκεκριμένοι άρχοντες 
πάνε στα τραπέζια και γελάνε! 

Εσείς θα γελάγατε;
Γίνεται να  γελάς με αυτά που έπα-

θαν οι άνθρωποι εκεί ή που πάθαμε 
εμείς εδώ; Σου λέω δεν έχουμε ρεύ-
μα και εσύ θα γελάσεις; Μπορείς να 
γελάσεις; Σου κάνει καρδιά να γελά-
σεις με τα προβλήματα του κοσμάκη; 
Κι αυτή πάει εκεί και γελάει! Δηλαδή, 
με συγχωρείτε, για να ξαναγυρίσω στο 
ερώτημά σας,  θα πω εγώ ποιος έχει 
το πρόβλημα και ποιος είναι ο υπαί-
τιος για το ρεύμα;  

Ιωάννης Σταμάτης:
Μας έδωσαν ένα βοήθημα και εξα-

φανιστήκανε όλοι! 

Βαγγέλης Πέππας:

Ο Τσίπρας πάει βόλτες
Έχουμε κάνει αιτήσεις όλοι για τα 

μαγαζιά μας, αλλά δεν έχουμε πάρει 
φράγκο μέχρι στιγμής! Ο φάκελος, 
μας λένε, μπήκε κάτω από τις φωτιές. 
Μηδέν ευρώ πήραμε. Είναι να πάρου-
με 40 ευρώ το τετραγωνικό, το οποίο 
δεν έχει προχωρήσει ακόμα… Μέχρι 
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε 
πάρει δεκάρα τσακιστή! Βάζει πετρέ-
λαιο ο Τσίπρας στο ελικόπτερο και 
πάει βόλτες.  Ρε συ, μας κάνουνε πλά-
κα όλοι. Έχουνε εντολές για όλο αυτό.

Ιωάννης Σταμάτης:

Μόνο το Σώμα 
Καταστροφών 
ανταποκρίθηκε 

 Μα, δεν μιλάμε για τον δημόσιο 
υπάλληλο τώρα, μην λέμε ό,τι θέλου-
με… Στο Σώμα Εθελοντών Αντιμε-
τώπισης Καταστροφών Διασωστών 
μόνο βρίσκουμε ανταπόκριση, που 
στεγάζεται πίσω από το γήπεδο του 

Παναθηναϊκού. Αυτά τα παιδιά εκεί 
είναι ευαισθητοποιημένα. Δηλ. από 
το αντικείμενο της δουλειάς τους, 
είναι ευαισθητοποιημένα τα παιδιά, 
σας το υπογράφω αυτό. Από εκεί και 
πέρα χάνεται η μπάλα… 

Χρήμα υπάρχει…
Χρήμα υπάρχει, ξεκινήσαμε την 

κουβέντα και σας είπα ότι το κοινω-
νικό επίδομα και το πλεόνασμα θα 
το πάρουν αυτοί που δεν έχουνε να 
φάνε. Και τι, εμείς έχουμε να φάμε, 
δηλαδή; Μήπως πιάσαμε το λόττο 
ή κερδίσαμε το τζακ ποτ και δεν το 
ξέραμε; Με τον ιδρώτα μας κάναμε 
ό,τι κάναμε! Δεν υποχρεωθήκαμε σε 
κανέναν! Μόνοι μας τα φτιάξαμε όλα, 
μόνοι μας κάναμε τις όποιες περιου-
σίες μας… 

Βαγγέλης Πέππας:

Οι επαγγελματίες 
πληρώθηκαν,  
οι ενοικιαστές όχι!

Ακούστε, 8.000 ευρώ πήρανε οι 
επιχειρηματίες που δούλευαν μέσα 
στα μαγαζιά που τους νοικιάζαμε.! 
Αυτοί τα πήρανε, όχι, όμως, κι εμείς 
που τους τα νοικιάζαμε! Ώπα ώπα, μην 
το μπλέκουμε το πράγμα! Οι επαγγελ-
ματίες πληρώθηκαν, πάσο, εμείς μιλά-
με για τους ιδιοκτήτες τώρα! Μηδέν 
ευρώ ο ιδιοκτήτης…Το καταλαβαίνε-
τε; Το απόλυτο μηδέν!

Ιωάννης Σταμάτης:

Δεν έχει…αδένες 
αρσενικούς!

Δηλαδή, πείτε μου, πώς θα το φτιά-
ξω εγώ αυτό εδώ για να το νοικιάσω 
τώρα; Πώς θα δουλέψει; Θέλετε να 
σας πω τι θα απογίνει; Αυτό θα μεί-
νει έτσι! Το κράτος δεν έχει πληρώσει 
ακόμα κανέναν ιδιοκτήτη! Από τα νεύ-
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ρα που έχουμε μαζέψει όλο αυτό τον 
καιρό, μπορεί και να μας ξεφύγει και 
μια κουβέντα παραπάνω! Δεν νοιά-
ζονται, το καταλαβαίνετε;. Και όταν 
δεν νοιάζεται ένας κυβερνήτης, όταν 
δεν έχει αδένες αρσενικούς, όπως 
έχουν όλοι οι άντρες, τότε τι ζητάμε; 
Και ωραία, πες ότι άδικα τον κατηγο-
ρώ, τι αλλάζει; Έχει ή δεν έχει γίνει 
σοβαρή ζημιά; Είκοσι μαγαζιά είναι 
στην Κοροπούλη! Δεν είναι περισσό-
τερα! Σαν χτίσιμο, άμα το πάρετε, σαν 
οικοδομή, έχουν καταστραφεί είκοσι 
μαγαζιά! Γιατί δεν μας δίνουνε λεφτά; 

Βαγγέλης Πέππας:

Πληρώνουμε  
αι τις ΔΕΚΟ από πάνω!

Μία λεπτομέρεια θα σας πω τώρα, 
ως ένας από τους είκοσι μαγαζάτορες 
που είμαι και εγώ… Μας στείλανε προ-
χθές τον λογαριασμό του νερού, για 
να τον πληρώσουμε! Αν έχουνε τον 
Θεό τους! Μόνο τα σπίτια που επλή-
γησαν δεν θα πληρώσουν, μας είπα-
νε, οι ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων 
μαγαζιών θα πληρώσουν κανονικά 
και με τον νόμο! Καταλαβαίνετε; Μας 
αναγκάζουνε με τον τρόπο τους, τόσο 
εμένα όσο και τον Γιάννη (Σταμάτη), 
να βάλουμε λουκέτο, να τα κλείσου-
με, πώς το λένε; Τρελαθήκαμε μόλις 
είδαμε ότι μας ήρθε το χαρτί για να 
πληρώσουμε! Δεν πρέπει φράγκο να 
πληρώσουμε εμείς, μηδέν έπρεπε να 
μας έρθει, καταλαβαίνετε ελληνικά; 
Μηδέν! Και λένε όχι, μόνο τα σπίτια 
δεν πληρώνουνε, τα μαγαζιά κανο-
νικά! Αν, τώρα, εγώ αποφασίσω να 
μην πληρώσω, θα μου το κλείσει το 
κράτος, δεν καταλαβαίνει από τέτοια! 

Και… κοινόχρηστα!
 Κοίτα, κανείς δήμαρχος δεν κάθε-

ται να σου εξηγήσει το σκεπτικό του, 
κανείς τους δεν το κάνει αυτό! Το 

πολύ – πολύ να σου πει ότι, ξέρετε,  
κάναμε δημοτικό συμβούλιο, είπαμε 
δεν θα πληρώσουνε τα σπίτια, παρά 
μόνο τα μαγαζιά, οπότε πηγαίνετε 
πληρώστε και έληξε η υπόθεση! Μου 
ήρθε εμένα το κοινόχρηστο προχθές 
45 ευρώ, έχω μαγαζί εδώ πιο πάνω… 
Ποιο κοινόχρηστο, βρε εσείς, όλα 
αχρηστεύτηκαν με τη λάσπη, πάνω 
από μισό μέτρο ήτανε το ύψος της, 
πώς θα το πλύνω εγώ το μαγαζί μου, 
όταν η λάσπη είναι πάνω από μισό 
μέτρο; Ολόκληρος χαμός έγινε και μας 
ζητάτε και τα ρέστα; Αμ κάναμε τόση 
δουλειά, καθαρίσαμε, πλύναμε, κου-
βαλήσαμε, κάναμε, ράναμε, φτιάξαμε 
από μόνοι μας, αμ βάλαμε κι άλλα απ’ 
την τσέπη μας, θα πληρώσουμε και 
κοινόχρηστα από πάνω; Είστε με τα 
καλά σας; Ξέρεις πώς ήτανε μέσα τα 
μαγαζιά μας; Θα μας λυπόσασταν!

Ιωάννης Σταμάτης:

Δυο μαγαζιά, δυο ΕΝΦΙΑ!
Θέλετε  να σας πω τι ζημιά έπα-

θα στο υπόγειο του μαγαζιού μου; Το 
νερό στο υπόγειο πήγε μέχρι τη μέση! 
Και σου λένε ύστερα θα πάρεις χρή-
ματα από το ένα μόνο μαγαζί κι άμα 
στα δώσουνε… Εγώ, όμως, που έχω 
δύο μαγαζιά στη σειρά και νοικιάζω, 
άρα πληρώνω δύο ΕΝΦΙΑ, τι θα κάνω; 
Κι αν προσθέσουμε και το σπίτι που 
έχω απάνω απ’ τα δύο αυτά μαγαζιά, 
γίνονται τρία τα ΕΝΦΙΑ. 

Πείτε μου, είναι ποτέ δυνατόν να 
πληρώσω εγώ ΕΝΦΙΑ εδώ; Φτιάξτε 
τα μου εσείς τα δύο μαγαζιά, για να 
μπορώ να τα νοικιάζω και πάρτε μου 
μετά όλα τα έσοδα! 

Σας τα χαρίζω! Να μου μείνει έστω 
η ηθική ικανοποίηση, βρε αδελφέ! 
Με τι λεφτά, όμως, να πληρώσω τους 
δύο ΕΝΦΙΑ, αφού και τα δυο μαγα-
ζιά μου καταστράφηκαν τελείως και 
έγιναν ερείπια; 
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ΚΙΝΕΤΑ

Μετά τις πυρκαγιές…  
πήραν σειρά οι χείμαρροι!

Οι κάτοικοι της Κινέτας αντί-
κρισαν δύο φορές το σκλη-
ρό πρόσωπο της καταστρο-

φής και της οδύνης μία φορά την 
23η Ιουλίου και -μία φορά ακόμα- 
το Σάββατο της 29ης Σεπτεμβρίου… 

Η λαίλαπα κατέκαψε τους 
ορεινούς οικισμούς

Στην πρώτη περίπτωση, η κατα-
στροφική πυρκαγιά αποτέφρωσε 
σχεδόν πλήρως το μοναδικό πευ-
κοδάσος των Γερανείων και κατέ-
καψε την πόλη, αφού κατέβηκε σε 
αυτήν με ταχύτητα που ξεπερνού-
σε τα 100 χλμ την ώρα! Μάλιστα, 
η δύναμη της πύρινης λαίλαπας 
ήταν τόση, που κατάφερε να περά-
σει την τεχνητή αντιπυρική ζώνη, 
πλάτους 70 μέτρων (!), που λέγε-
ται νέα Εθνική Οδό Αθηνών – 

Κορίνθου, και να πλήξει ακόμη 
και την παραλιακή ζώνη της Κινέ-
τας… Βέβαια, οι καταστροφές που 
σημειώθηκαν στους ορεινούς οικι-
σμούς Πανόραμα 1,2,3 και Γαλήνη 
δεν συνέβησαν ούτε κατά διάνοια 
στην ακτογραμμή της, η αλήθεια 
να λέγεται…  Ωστόσο, ήταν τέτοιος 
ο όλεθρος, που, ακόμη και -κάτι 
παραπάνω- από δυο μήνες μετά, 
το γκρίζο και η στάχτη καλά κρα-
τούν, ενώ τα ολοσχερώς καμένα 
σπίτια συνεχίζουν να κάνουν την 
ατμόσφαιρα στην περιοχή άκρως 
αποπνιχτική… 

Ο κυκλώνας προκάλεσε…
Αρμαγεδώνα!

Στη δεύτερη περίπτωση, μία 
και μόνο καταιγίδα, που σάρωσε 
τα Γεράνεια την  29η Σεπτεμβρί-
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ου, λόγω του μεσογειακού κυκλώνα 
που χτύπησε την πυρόπληκτη περι-
οχή και των ακραίων καιρικών φαι-
νομένων που έπλητταν τη χώρα το 
τριήμερο εκείνο, ήταν ικανή να πνί-
ξει ό,τι άφησε όρθιο η φωτιά…

Οι χείμαρροι που δημιουργήθηκαν, 
μετέφεραν βράχια, χαλίκια, σπασμέ-
να κλαδιά και κάρβουνο, ψηλά από 
τις καμένες περιοχές, σε βαθμό που 
πολλά τμήματα της Παλαιάς Εθνικής 
να γίνουν απροσπέλαστα και αδιά-
βατα, να μπλοκαριστούν δρόμοι, να 
διακοπεί η κυκλοφορία των οχημά-
των, να δημιουργηθούν προβλήματα 
στην ηλεκτροδότηση, να καταρρεύ-
σουν τμήματα του οδοστρώματος, να 
πλημμυρίσουν δεκάδες σπίτια, κατα-
στήματα και ξενοδοχεία… 

Μέχρι και μαντρότοιχοι γκρεμί-
στηκαν… Εκατοντάδες κυβικά μπαζών 
σκέπασαν το οδόστρωμα στο 58ο χλμ. 
της Παλαιά Εθνικής Οδού Αθήνας – 
Κορίνθου και μαύρη λάσπη σκέπασε 
τις διασταυρώσεις, τις αυλές των σπι-
τιών, τα οδοστρώματα… 

Πιάστηκε…  
στον ύπνο ο δήμος

Αλγεινή εντύπωση, πάντως, προ-
κάλεσε το γεγονός ότι ο δήμος Μεγα-
ρέων πιάστηκε στον ύπνο, αφού δεν 
έδειξε το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας 
στις πλημμύρες του Σεπτέμβρη με 
εκείνο που είχε δείξει στις πυρκαγιές 
του περασμένου Ιούλη, μιας και όλη 
η Κινέτα πνίγηκε στη λάσπη… 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμέ-
νοι και να μην μυκτηρίζουμε μόνο, 
θα μπορούσε ο δήμος, αμέσως μετά 
τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, να στή-
σει κλαδορέματα και κλαδοφράγματα 
(κάτι που έχει ήδη δρομολογηθεί για 
την Ανατολική Αττική αλλά δεν έχει 
γίνει ούτε εκεί), να καθαρίσει τα ρέματα 
και τα φρεάτια, να κάνει αντιπλημμυ-
ρικά έργα στο βουνό (επιτόπια έρευ-

να του συνεργείου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
επιβεβαίωσε ότι δεν έχει γίνει απο-
λύτως τίποτα!), να τοποθετήσει συρ-
ματοκιβώτια και αντιπλημμυρικά 
πλέγματα στα ρέματα πάνω από 
την Ολυμπία Οδό, προκειμένου να 
λειτουργήσουν σα φράγματα, κ.λπ., 
κ.λπ., κ.λπ…. 

Αν, όμως, διαβάσετε τα όσα μας 
μετέφεραν οι κάτοικοι της ορεινής 
κυρίως Κινέτας, θα καταλάβετε και 
μόνοι σας ότι οι δημοτικοί άρχο-
ντες είναι… μόνο λόγια και από 
έργα τίποτα! 

Να παρακαλάμε μόνο να μην 
ανοίξουν οι ουρανοί πάλι, γιατί η 
ήδη χειμαζόμενη Κινέτα θα δοκιμα-
στεί ξανά σκληρά, πολύ σκληρά! Και 
είναι άδικο να «πληρώνουν το μάρ-
μαρο» συνέχεια οι κάτοικοι, επειδή 
οι κρατούντες σφυρίζουν αδιάφορα 
ή κωλυσιεργούν! 

Πότε επιτέλους θα ξυπνήσουν 
από τη μακαριότητα και τη νιρβά-
να τους κάποιοι.
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Σωτήρης Γολίτσας 
(επιχειρηματίας):

Τα απόνερα  
τα κατέβασε  
το καμένο βουνό

Είμαστε απάνω στην Παλιά Εθνι-
κή Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Το μαγαζί 
που έχω, φέρει την επωνυμία «Ζορ-
μπάς». Όπως και εσείς γνωρίζετε, στις 
23 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα,  η πυρ-
καγιά έκαψε την Κινέτα και αυτοί οι 
σωροί που βλέπετε μπροστά σας είναι, 
δυστυχώς, τα απόνερα που κατέβασε 
το καμένο βουνό... Δυστυχώς, το βου-
νό, έτσι όπως έγινε, δεν μπορεί να 
κρατήσει κανένα ρέμα πια, τα δέντρα 
έχουν καεί σε μεγάλο ποσοστό, οπότε 
το νερό έρχεται όλο κάτω. Αυτά όλα 
τα μπάζα τα μαζέψαμε με την καται-
γίδα που έγινε προχθές, το τελευταίο 
τριήμερο του Σεπτέμβρη… Όλα έχουν 
έρθει από το βουνό… Φανταστείτε ότι 
είχε κλείσει ο δρόμος της Παλαιάς 
Εθνικής, κατά μήκος της Κινέτας, και 
τα μπάζα είχαν φράξει τον δρόμο ως 
ενάμιση μέτρο ύψος… 

Όλη η Παλαιά Εθνική Οδός 
γέμισε από μπάζα!

Αυτά τα μπάζα που βλέπετε κατέ-
βηκαν από το βουνό μόνο εδώ, παρα-
κάτω, όσο κινείστε προς τα δυτικά, 
θα δείτε κι άλλους σωρούς από μπά-
ζα, που μαζέψανε οι κάτοικοι και ο 
δήμος από άλλα σημεία. Τα γκρέι-
ντερ που δουλεύουν απέναντι από 
το μαγαζί μας τα έβαλε ο δήμος και 

η περιφέρεια. Δεν έχουμε παράπο-
νο, μέχρι και ο στρατός ήρθε και μας 
βοήθησε το βράδυ που έκλεισε ο δρό-
μος… Ήρθαν και άνοιξαν τον δρόμο, 
αφού δεν μπορούσε να περάσει τίπο-
τα από εδώ, ούτε πυροσβεστικά οχή-
ματα, ούτε τίποτα! 

Η καταιγίδα της 
28ης Αυγούστου μάς 
προειδοποίησε αλλά…

Όλα τα μπάζα και η λάσπη πέρα-
σαν από το τούνελ που έχει πάνω 
στην εθνική, όλα αυτά περάσανε από 
κάτω και μας ήρθαν εδώ… Εμείς έχου-
με ήδη πλημμυρίσει μια φορά, στην 

προηγούμενη καταιγίδα που είχε ρίξει 
στις 28 Αυγούστου, και, τώρα, αντι-
μετωπίζουμε ξανά νέα προβλήματα… 
Ζήσαμε μια πραγματική…καταστροφή! 
Και οικονομική και ψυχολογική! Ο 
δήμος έχει υποσχεθεί ότι θα τα πάρει 
τα μπάζα, προσπαθεί, δεν μπορούμε 
να του προσάψουμε κάτι, δεν έχουμε 
κάποιο σοβαρό παράπονο… Υπάρχει 
ένα ξενοδοχείο παρακάτω (το «Κινέ-
τα Beach Resort and Spa»), που έχει 
υποστεί επίσης μεγάλη καταστροφή, 
αφού μπήκανε οι λάσπες μέσα στην 
περίμετρό του, ένα χιλιόμετρο μακριά 
από εμάς, τόσο που τους κατέκλυσαν 
τους ανθρώπους...

Αλέξανδρος Μπικός  
(επιχειρηματίας):

Το οδόστρωμα  
της Παλαιάς Εθνικής Οδού 
υποχώρησε!

Κοιτάξτε, λίγο ανατολικότερα από 
το σημείο που βρισκόμαστε, εκεί που 
έχει τους κώνους, πάνω στην Παλαιά 
Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, θα 
είδατε ότι η μία λωρίδα κατεύθυνσης 
είναι κλειστή… Εκεί έχει υποχωρήσει 
όλο το έδαφος και από κάτω είναι 
τελείως κενό… Η πλημμύρα που έγι-
νε έχει φάει το δρόμο από κάτω και, 
τώρα, έχει γίνει πολύ επικίνδυνο το 
σημείο αυτό… 

Δυστυχώς, δεν το έχουν προβάλλει 
στα μέσα ενημέρωσης όσο θα έπρε-
πε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον 
ίσως, την ώρα που το πρόβλημα υπάρ-
χει και, μάλιστα, είναι πολύ σοβαρό! 

Δεν επαρκεί το ενδιαφέρον που 
δείχνουνε,  υπάρχει πρόβλημα πολύ 
σοβαρό, μπορεί από στιγμή σε στιγ-
μή να υποχωρήσει ο δρόμος, να φύγει 
κάποια στιγμή όλος κάτω! Αν περά-
σει ένα βαρύ φορτηγό, θα υποχωρή-
σει σίγουρα το οδόστρωμα. Κανείς 
οδηγός δεν αποφεύγει τον κίνδυνο, 
επειδή μπήκαν οι κώνοι, γιατί ο οδη-
γός δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι το 
οδόστρωμα από κάτω είναι όλο κού-
φιο! Δεν πρέπει επ’ ουδενί να πατάνε 
τα διερχόμενα αμάξια τον συγκεκρι-
μένο οδοτάπητα… 

Δεν έπρεπε καν να περνάνε από 
εκεί, ούτε κατά διάνοια! 

Τι μας είπαν παραθεριστές,  
επαγγελματίες και κάτοικοι
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Τα μπάζα σχημάτισαν  
νέα χερσόνησο!

Να φανταστείτε δε ότι μέχρι και 
η παραλία από κάτω μας έχει γίνει 
διαφορετική, έχει αλλάξει το ανάγλυ-
φό της, σε βαθμό που πρέπει να γίνει 
εκ νέου χαρτογράφησή της, γιατί αν 
σας δείξουμε πώς ήταν και πώς έγινε, 
σίγουρα  θα τρομάξετε! Απ’ τα μπά-
ζα που μαζεύτηκαν, έχει δημιουργη-
θεί μια εντελώς νέα χερσόνησο στο 
σημείο, που δεν υπήρχε πριν, και είναι 
πραγματικά τεράστια, δεν θα πιστεύ-
ετε στα μάτια σας αν τη δείτε, θα σας 
προκαλέσει δέος! 

Ματίνα Κοψή  
(παραθερίστρια):

Πληρώνουμε τις συνέπειες 
των πυρκαγιών…

Ο δρόμος που βρισκόμαστε εδώ 
λέγεται Μενέλαου Θεοφανίδη και Για-
σεμιών. Είναι παράλληλος της Παλαι-
άς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, 
προς την πλευρά της παραλίας. Το σπί-
τι μου, αν θα δείτε, έχει γεμίσει νερό. 
Έχω ένα ημιυπόγειο, όπου η στάθμη 
του νερού άγγιξε σχεδόν το ενάμιση 
μέτρο! Όλα μέσα έχουνε καταστρα-
φεί! Βλέπετε το δρόμο; Κοιτάχτε πόση 
λάσπη έχει η αυλή και αναλογιστεί-
τε τι λάσπη έχει μαζέψει και μέσα το 
σπίτι μου… Όλα αυτά τα μπάζα και 
η λάσπη κατέβηκαν με το νερό από 
πάνω, από το βουνό, με τη βροχή 
που έγινε το προηγούμενο τριήμερο… 
Εμείς, παρότι ήμασταν απ’ τους τυχε-
ρούς, που δεν πιάσανε φωτιά στις 23 
Ιουνίου, πληρώσαμε και εμείς μαζί 
με τους πολλούς τις συνέπειες των 
καταστροφικών πυρκαγιών... 

Η πυροσβεστική  
ήρθε εξαρχής

Δεν γνωρίζω αν ο δήμος έχει έρθει 
σε ώρες που δεν είμαι εγώ εδώ, δεν 
μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν μένω 

μόνιμα στην Κινέτα, στην Αθήνα 
μένω, εδώ έρχομαι ως παραθερίστρια 
περισσότερο… Ο δήμαρχος, πάντως, 
έχει φέρει εξαρχής την πυροσβεστι-
κή εδώ και έχει κάνει αρκετή δουλειά, 
όπως βλέπετε, έχει κάνει ενέργειες. Η 
πυροσβεστική ήρθε τώρα, με τις βρο-
χές και τα νερά, όχι πιο πριν, διότι, 
πριν γίνει η κακοκαιρία, δεν είχαμε 
κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα εμείς που 
μένουμε εδώ. Πυρκαγιές γίνανε σε 
άλλα σημεία. Εμάς μας έβλαψε μόνο 
η βροχή… Ήρθε, λοιπόν, η πυροσβε-
στική, μας έβγαλε τα νερά, αλλά μόνο 
αν μπείτε μέσα να δείτε, θα καταλάβε-
τε τι κακός χαμός έγινε, αν δεν γίνετε 
και οι ίδιοι χάλια… 

Έκτακτο βοήθημα… 
στα σκαριά

 Τώρα, για τις λάσπες στην αυλή 
και στο σπίτι, είμαστε υποχρεωμένοι 
να φέρουμε εργάτες, να μαζέψουν όλη 
αυτή την άμμο, να τη βγάλουμε έξω 
και να έρθει το αυτοκίνητο του δήμου 
να την πάρει. Όπως ξέρετε, είναι έξοδα 
αυτά… Έμαθα, βέβαια, ότι δήμος κάτι 
θα δώσει, ότι έχει στα σκαριά κάποιο 
βοήθημα, έχουμε γράψει ήδη τα στοι-
χεία μας, και περιμένουμε… 

Άγνοια για…  
αντιπλημμυρικά έργα

Για την ώρα, δεν έχει υποπέσει 
στην αντίληψή μου αν έχουν γίνει 
αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή 
που έχω το σπίτι… Πάντως, όπως σας 
είπα, η πυροσβεστική ήταν παρούσα 
και με αντλίες έβγαλε πολύ νερό -και 
από εμένα και από άλλους γείτονες- 
και το έριξε έξω… Πάντως, κάποιοι 
έχουν πλημμυρίσει πιο πολύ από εμέ-
να… Τα νερά, εντάξει, τα έβγαλαν, τη 
λάσπη όχι, δεν φεύγει έτσι εύκολα η 
λάσπη, υπάρχει ακόμη… Τη βλέπετε, 
άλλωστε… Μας είπαν ότι πρέπει να 
στεγνώσει πρώτα και μετά θα μπο-
ρέσει να βγει…  

 
Μελέτιος Στρατούρης  
(επιχειρηματίας καυσόξυλων  

και κάρβουνων, Κινέτα):  

Δεν είχαν καθαρίσει  
τα φρεάτια!

Είμαστε ακριβώς πάνω από την 
Ολυμπία Οδό, στη θέση «Παναγί-
τσα», όπως λέγεται… Με τις πλημμύ-
ρες και τον κακό χαμό που έγινε στα 
τέλη Σεπτέμβρη, γέμισε λάσπη και ο 
παράδρομος όπου εδράζει η επιχείρη-
σή μου, αλλά και όλη η Εθνική Οδός!

Δεν δέχομαι ότι όλες αυτές οι στρώ-
σεις λάσπης και μπαζών κατέβηκαν 
μόνο από τα καμένα. Δεν λειτουρ-
γούσαν εδώ τα φρεάτια, τι να λέμε, 
τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά, διό-
τι, απλούστατα, δεν είχανε καθαρίσει 
απ’ ό,τι φαίνεται τα φρεάτια, οπό-
τε πού να πάει το νερό μετά; Όλη 
αυτή τη στρώση λάσπης τη μάζεψα 
με δική μου προσπάθεια, κανείς δεν 
ήρθε, ούτε από τον δήμο ούτε από την 
περιφέρεια, ούτε από πουθενά… Αν 
παρατηρήσετε στον παράδρομο που 
βρισκόμαστε τα φρεάτια που υπάρ-
χουν είναι όλα κλειστά! Οπότε από 
πού να βρει διέξοδο το νερό, από πού 
να φύγει; Η Νομαρχία λέει ότι φταίει 
η Ολυμπία Οδός, η Ολυμπία Οδός τα 
ρίχνει στην Νομαρχία, εντάξει…τι να 
κάνω εγώ τώρα, να πάω να φωνάζω, 

να κάνω τι;  Εσείς τι συμπεραίνετε με 
αυτά που βλέπετε εδώ τώρα; 

Ανύπαρκτο το κράτος
Έτσι έγιναν τα πράγματα από 

το προηγούμενο μόλις Σάββατο (29 
Σεπτεμβρίου) και σήμερα είναι Πέμπτη 
(4 Οκτωβρίου). Πέντε μέρες μετά και 
δεν έχει εμφανιστεί άνθρωπος στην 
περιοχή, από τον δήμο, από τη νομαρ-
χία, από την περιφέρεια, από οπουδή-
ποτε, κάποιος! Κανείς δεν έχει έρθει 
από τον δήμο ή από πουθενά για  
να δει τι έγινε, να μας πει αν θέλου-
με κάτι, κάποια βοήθεια, κάτι! Απο-
λύτως κανείς! Βγάλε, σε παρακαλώ, 
φωτογραφία τα φρεάτια και δες τα 
και μόνος σου. 

Δεν μπορούν τα φρεάτια που υπάρ-
χουν να απορροφήσουν τόσο μεγά-
λες ποσότητες νερού, όπως αυτές που 
κατέβασε η περιοχή προχθές... Στην 
παρατήρησή μας ότι δεν βλέπουμε το 
φρεάτιο, μας είπε ότι γιατί, σάματις το 
γνωρίζει, το βλέπει κανένας; Παλεύα-
με δυο μέρες να το ανοίξουμε εγώ και 
οι βοηθοί μου και ορίστε το αποτέλε-
σμα! Όλος ο σωρός που δημιουργή-
θηκε είναι λάσπη που, αν στεγνώσει, 
δεν φεύγει μετά... Τόσοι τόνοι νερού 
και λάσπης πώς γίνεται να απορροφη-
θούν; Και, τώρα, πες μου ποιος θα το 
καθαρίσει έτσι που έγινε; Είναι αργά 
πια για να γίνουν αντιπλημμυρικά 
έργα…Πολύ αργά και λυπάμαι που το 
λέω… Ένα μόνο θα σου πω: το νερό 
παρέσυρε 50 (!) τόνους ξύλου, που τα 
είχαμε τακτοποιημένα στον προαύλειο 
χώρο του οικοπέδου μας… Τις ζημιές 
που έπαθα, ποιος θα μου τις αποκα-
ταστήσει; Το ανύπαρκτο κράτος; Να 
γελάσω τώρα θες ή μετά;

Αναστασία Γιαννάκη  
(ορεινή Κινέτα):

Μας έδωσαν σακούλες  
για τις πευκοβελόνες,  
αλλά δεν τις περισυνέλεξαν!

Ανήκουμε στον Δήμο Μεγαρέων. 
Δυστυχώς, είναι ανύπαρκτη η υπο-
στήριξη από τον δήμο και λυπάμαι 
πολύ που το λέω… Πέρασε μια φορά 
ο αντιδήμαρχος από τον δρόμο μας, 
δεν είχε πατήσει το πόδι του άνθρω-
πος όλο αυτό τον καιρό εδώ, και μας 
ρώτησε, θέλετε τίποτα εσείς, χρειά-
ζεστε κάτι; 

Μας άφησαν κάτι σακούλες μεγά-
λες, για να βάλουμε τις πευκοβελόνες 
μέσα, ώστε να έρθουν κάποια στιγ-
μή να τις μαζέψουν…. Γιατί εδώ που 
βρισκόμαστε είχε πεύκα, τα οποία 
κόπηκαν, αυτό μας έκαψε εμάς, ήταν 
πάνω από τη στέγη μας τα πεύκα, γι’ 
αυτό και υποστήκαμε τόσες σοβαρές 
ζημιές στην πυρκαγιά της 23ης Ιου-
λίου… Και, αφού μάζεψε ο κόσμος ό,τι 
είχε από πευκοβελόνες και τέτοια, τα 
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μετέφερε εδώ που είναι οι κάδοι, για 
να περάσει ο δήμος να τα πάρει. Σας 
ορκίζομαι, πέρασε στο μήνα απάνω 
(!) ο αντιδήμαρχος, το διανοείσθε, 
στο μήνα απάνω (!) και μας ρώτη-
σε, αν θέλουμε τίποτα… Μάλιστα! Τι 
να θέλουμε, χριστιανέ μου, του είπα-
με και εμείς, καήκαμε μια φορά, θα 
ξανακαούμε εδώ που είμαστε, τίπο-
τα δεν έχεις μαζέψει μέχρι στιγμής, 
τι μας τις άφησες τις σακούλες, να 
τις κάνουμε τι; 

Και που τις γεμίσαμε με πευκο-
βελόνες, τις πήρες απ’ την περιοχή; 
Πάνω από μήνα είμαστε εδώ, τι νομί-
ζετε, δεν τα βλέπουμε; Όλα τα βλέπου-
με! Και μόλις του τα λέμε αυτά, άρχισε 
να μας λέει κάτι ανεκδιήγητα πράγ-
ματα, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα 
με τον χώρο των απορριμμάτων, των 
σκουπιδιών και τα λοιπά, και του λέω 
εμάς τι μας ενδιαφέρει αυτό, εσείς γι 
αυτό είστε εκεί, για αυτό εκλεχθήκατε, 
για να βρείτε τη λύση! Εδώ καήκαμε 
μια φορά, να ξανακαούμε τώρα απ’ τις 
πευκοβελόνες; Αυτό θέλετε σα δημο-
τική αρχή; Πείτε μας! Έλεος, δηλαδή! 

Κωνσταντίνος 
Γιαννάκης  

(σύζυγος):

Όλα τα κάλυψε το χώμα  
και το χαλίκι!

Διακόσιες σακούλες είχε μαζέψει 
ο κόσμος… Το καταλαβαίνετε; Ούτε 
μία ούτε δύο… Διακόσιες! Μα από τον 
δήμο δεν τις πήρε άνθρωπος κανείς! 
Εκεί τις αφήσανε! Λες και πηγαίναμε 
γυρεύοντας να την ξαναπατήσουμε για 
δεύτερη φορά μέσα σε ένα δίμηνο - 
τρίμηνο! Και σαν να μην μας έφτανε 
το μεγάλο κακό που μας βρήκε από 
την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου,  το 
Σαββατόβραδο που μας πέρασε,  όλη 
η περιοχή κατακλύστηκε από λάσπη 
και από μπάζα, λόγω των ακραίων 

καιρικών φαινομένων! Και, έκτοτε, 
όπως τα κατέβασε το βουνό, έτσι μεί-
νανε… Μέχρι και σήμερα! 

Δυστυχώς! Τα βλέπετε και μόνοι 
σας! Όλα τα κάλυψε το χώμα και το 
χαλίκι! Τα πάντα! Εδώ ο δρόμος που 
περνάει μπροστά από το σπίτι μας, η 
Ηρώων Πολυτεχνείου, ήταν άσφαλ-
τος και, τώρα, δεν φαίνεται από τα 
μπάζα και τη λασπουριά! 

Περάσανε κάτι συνεργεία του 
δήμου, αλλού μαζέψανε μερικά, αλλού 
αφήσανε άλλα, του διπλανού η πόρτα, 
αν θα δείτε, έχει κλείσει από τα στρώ-
ματα της λάσπης και του χαλικιού, 
δεν θα μπορεί να μπει ο άνθρωπος, 
όταν θα έρθει,  και τα αφήσανε όλα 
σαν να είναι χωματόδρομος, ούτε τα 
καθαρίσανε ούτε τίποτα…Περπατάμε 
όλοι μέσα στις λάσπες…

Αναστασία Γιαννάκη:

Για το «θεαθήναι» έρχονταν
 Μία φορά πέρασε ο δήμαρχος και 

ούτε που ξαναπάτησε το πόδι του… Ένα 
μήνα μετά την πυρκαγιά μόνο, περ-
νούσε ο αντιδήμαρχος και ρωτούσε, 
τι γίνεται, τι γίνεται, θέλουμε τίποτα; 
Έτσι για το «θεαθήναι» περνούσε και 
ρωτούσε γιατί, όταν του είπα αυτά που 
του είπα, ότι, δηλαδή, εμείς είμαστε 
εδώ, μένουμε στην περιοχή εδώ και 
ένα μήνα, και οι πευκοβελόνες παρα-
μένουν ακόμα απείραχτες, σηκώθη-
κε και έφυγε, την κοπάνησε, πώς το 
λένε; Τίποτα, από ενδιαφέρον μηδέν!

Κωνσταντίνος Γιαννάκης:

Καλύτερα  
να το κατεδαφίσω  
μόνος μου!

Εμείς ξεμπαζώσαμε το σπίτι, με έξο-
δα δικά μας… Μας φέρανε μια μπουλ-
ντόζα από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και 
νυν Υποδομών, εγώ, όμως, δεν είχα να 
πληρώσω, γιατί είχα μεγάλο πρόβλη-

μα με το σπίτι κάτω, το οποίο έμπα-
ζε νερά… Αν περιμένω τώρα εγώ αν 
και πότε θα μου εκδώσουν την από-
φαση κατεδάφισης, γιατί το κρίνανε 
κατεδαφιστέο το πάνω διαμέρισμα, 
αν δείτε, με αποτέλεσμα να κινδυ-
νεύει και το κάτω διαμέρισμα που 
έχω, γιατί μου πλημμύρισε κι αυτό 
προχθές, τότε καλύτερα να πληρώσω 
εγώ να το κατεδαφίσω, παρά να περι-
μένω το κράτος πότε θα το κάνει, με 
τους ρυθμούς και τη γραφειοκρατία 
που ακολουθεί!

Αναστασία Γιαννάκη:

Έχουμε…κολλήσει στην 
Αρχαιολογική Υπηρεσία!

Η έκθεση που έκαναν οι μηχανι-
κοί από το τριμελές, μας λένε ότι το 
θέμα έχει κολλήσει στην Αρχαιολο-
γική Υπηρεσία…Ενάμιση μήνα τώρα 
που έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, 
ακόμα περιμένουμε την Αρχαιολο-
γική Υπηρεσία να αποφανθεί…Δηλα-
δή, τι θέλουν; Να χάσουμε και ό,τι 
μας απέμεινε; Αμαρτία δεν είναι; Τι 
θέλει τώρα κι ανακατεύεται η Αρχαι-
ολογική; Τι σχέση έχει με όλο αυτό; 
Το σπίτι ήταν των γονιών μας, εντά-
ξει, και οι άνθρωποι εκείνοι φτωχοί 
ήτανε, όπως και εμείς άλλωστε, ό,τι 
μπορέσανε κάνανε και εκείνοι, ό,τι 
μπορέσαμε κάναμε και εμείς, γι’ αυτό 
και προσπαθήσαμε με νύχια και με 
δόντια να το διατηρήσουμε… Μόλις 
όμως ρωτάμε τη δημοτική αρχή για 
τα καθέκαστα, στέκονται και μας κοι-
τάνε σα χάνοι! 

Κωνσταντίνος Γιαννάκης:

Δεν έχουν κάνει ακόμη… 
κορμοδέματα!

Δεν έχουν κάνει ακόμη κορμοδέμα-
τα…Και όσα έχουν γίνει, δεν πείθουν 
για την ικανότητά τους να αποτρέ-
ψουν μια πλημμύρα…Άμα δείτε την 

Χρυσανθέμων, εκεί που είναι η παι-
δική χαρά, όσοι γλιτώσανε τη φωτιά, 
εγκαταλείψανε τα σπίτια τους λόγω 
των πλημμυρών… Και ερχόντουσαν 
εδώ οι άνθρωποι και μας ρωτάγανε 
μήπως νοικιάζουμε καμιά γκαρσο-
νιέρα! Γλιτώσαμε από τη φωτιά και 
χάσαμε το σπίτι από την πλημμύρα, 
μας έλεγαν! Έτσι είναι ακόμα… Ούτε 
έχουν κόψει τα πεύκα, αν πάτε να 
δείτε, ούτε κορμοδέματα έχουν κάνει, 
ούτε τίποτα! 

Αναστασία Γιαννάκη:

70 καρότσια λάσπη βγάλαμε!
Με τις κακοκαιρίες προχθές, συσ-

σωρεύτηκε τόση  λάσπη στο κάτω 
μέρος, τόση άμμος και χώμα λεπτό, 
πολύ λεπτό, όσο είναι το σκαλοπάτι 
σχεδόν, κοντά στους είκοσι πόντους 
βάλτε με το μυαλό σας, και δεν μπο-
ρούσε ούτε το φτυάρι να μπει μέσα 
, για να βγάλει τη λάσπη…70 καρό-
τσια λάσπη βγάλαμε από την αυλή! 
Και μπήκε η λάσπη και μέσα στο σπί-
τι, καταστράφηκαν από μέσα όλα τα 
ντουλάπια που υπήρχαν…  Μια κου-
ζινούλα είχαμε κάτω και το μπάνιο 
μας, τίποτα άλλο! Τον καναπέ μας, 
για να καταλάβετε, έξω τον έχουμε…

Κωνσταντίνος Γιαννάκης:

Όχι βοήθημα δεν μας 
δίνουν, μα και το σπίτι μας 
θα μας πάρουν!

Πρόκειται για μια απελπιστική 
κατάσταση, σε βαθμό τέτοιο που λέμε 
ότι, αν αργήσουν κι άλλο να μας πουν 
από το δήμο και το ΥΠΕΧΩΔΕ για 
το τι μέλλει γενέσθαι, θα του βάλου-
με φωτιά του σπιτιού όλου και θα το 
εγκαταλείψουμε! Εκεί φτάσαμε! Μας 
νιώθετε; Δεν ξέρουμε τι άλλο μας μένει 
να κάνουμε! Τη χαριστική βολή μας 
την έδωσε ο υπεύθυνος του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ, που είναι στο ΚΑΠΗ… Όταν τον 
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ρώτησα κάποια στιγμή για το αν υπάρ-
χει περίπτωση, για αργότερα έστω, να 
μας δοθεί  κάποια βοήθεια, μου είπε 
ορθά - κοφτά πως όχι, εκεί που είστε 
είναι δασική έκταση και εκτός σχεδί-
ου! Μα το σπίτι, του είπα και εγώ, είχε 
πάρει άδεια επί Χούντας, και έρχεσαι 
τώρα και μου λες ότι μπορεί να είναι 
δασική έκταση, μετά από…πενήντα 
ολόκληρα χρόνια; Μα, έλεος, τι άλλο 
θα ανακαλύψουν να μας πουν τέτοιες 
δύσκολες ώρες που περνάμε; Κτηματο-
λόγιο, δυστυχώς, δεν έχει γίνει ακόμη 
εδώ… Τώρα, τι θα συμβεί, μας έμεινε 
το σπίτι, το χάσαμε, ούτε που ξέρω… 
Αυτό μας έλειπε τώρα, να χαρακτηρι-
στεί και δασική έκταση η περιοχή εδώ! 
Μετά από πενήντα χρόνια! Μα είναι 
με τα καλά τους εκεί στο υπουργείο; 

Σχόλιο ΠΑ.Κ.Ο.Ε.: Είναι αναμ-
φίβολο ότι οι κάτοικοι της Δυτι-
κής Αθήνας υπέστησαν πλήγματα 
φοβερά, πλήγματα που δεν τα εύχε-
ται κανείς να συμβούν ούτε…στον 
εχθρό του! Απ’ την άλλη, όμως, 
οφείλουν να διατηρήσουν ακμαί-
ες τις δυνάμεις τους και να παλέ-
ψουν και να μην απελπιστούν! 
Διότι, παραφράζοντας τον λόγο 
του Descartes, «Σκέφτομαι, άρα 

υπάρχω», θα μπορούσαμε να πού-
με ότι «Ελπίζω, άρα υπάρχω»! Μ’ 
άλλα λόγια, εφόσον ζούμε, πρέπει 
και να ελπίζουμε! Είμαστε υποχρε-
ωμένοι να ελπίζουμε! Γιατί μόνο 
όταν ελπίζουμε, δημιουργούμε τις 
παρακαταθήκες για μια πιο ορθο-
λογιστική τοποθέτησή μας απένα-
ντι στη ζωή…

Στους κρατούντες μόνο να μην 
επενδύουμε… Ούτε και να ελπίζου-
με… Φτάνει πια! Γιατί οι υποσχέ-
σεις τους μοιάζουν με τον απατηλό 
κατοπτρισμό μέσα στην έρημο…

Την ελπίδα μας, λοιπόν, και…
τα μάτια μας! Γιατί είναι η μόνη 
πίστη, το μόνο όραμα που μας 
δυναμώνει και μας καλεί ξανά στον 
αγώνα για αποκατάσταση όλων 
εκείνων που απωλέσαμε… Όλα 
τα άλλα είναι ουτοπίες, χίμαιρες, 
κηρύγματα και δεσμεύσεις άνευ 
αντικρίσματος…  Στο χέρι μας είναι 
ποιο δρόμο τελικά θα διαλέξουμε! 
Κανενός άλλου! Ας  πιστέψουμε  
σε μια προοπτική, σε ένα ιδανι-
κό, και ας προχωρήσουμε. Γιατί 
το μέλλον είναι…ακόμη μπροστά 
και μόνο με αισιοδοξία οφείλου-
με να το ατενίζουμε! 
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Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Φυσικοχημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,  
από περιοχές Μάντρα, Ελευσίνα, Κινέττα στις 04 / 10 / 2018. 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Φυσικοχημικές  παράμεροι  

ρΗ
Φωσφορικά 
ιόντα (P2O5 

-  mg/L)

Νιτρικά 
ιόντα, mg 

NO3/L

Θειικά 
Ιόντα 

(SΟ42- 
mg/L)

1 1313 Μάνδρα Αττικής. Στην είσοδο της Μάντρας. Απέναντι από Πλατεία,  
δίπλα στο ρέμα. Καφετέρια «Είσοδος». 7,75 < 0,3 0,1 17,3

2 1314 Μάντρα Αττικής. Οδός Κοροπούλη 16.  7,85 < 0,3 0,1 12,9

3 1315 Μάντρα Αττικής. Οδός Φιλίππου και Βαγγ. Κοροπούλη «Φούρνος Ηλίας».  8,09 0, 3 0,6 12,5

4 1316 Μάντρα Αττικής. Οδός Βασιλείου Μοίρα και Αχιλλέως 7,54 0, 5 0,7 13,7

5 1317 Μάντρα Αττικής. Οδός Στρ. Νικ. Ρόκκα και Βασιλείου Δούκα. 7,52 0, 4 0,5 18

6 1318 Κινέτα Αττικής.  Παλιά Εθνική οδός Αθηνών –  
Κορίνθου στο σημείο της στροφής προς Αγ. Θεοδώρους. Καφετέρια «Σπιτικό»    7,53 < 0,3 0,5 19,2

7 1319 Κινέτα Αττικής.  100 μέτρα μετά από το σημείο 11.  
Στενό κάθετο  της Παλιάς  Εθνικής  οδός. Κοντά στο Ζαχαροπλαστείο.   7,55 0, 7 0,5 21,6

8 1320 Κινέτα Αττικής.  Οδός Ελευθερίας. Παράλληλη  Ολύμπιας οδού.  Βενζινάδικο Shell.  7,57 0, 7 9,2 13,1

9 1321 Κινέτα Αττικής.  Οδός Ελευθερίας. 50 μέτρα παρακάτω από το σημείο 13. 7,60 < 0,3 12,7 13,1

10 1322* Κινέτα Αττικής.  Οδός Πολυτεχνείου και Αζαλίας. 7,52 0, 6 17,9 307,5

11 1323 Ελευσίνα Αττικής. Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 123. 8,05 < 0,3 3,1 14

12 1324 Ελευσίνα Αττικής. Δημαρχείο. 7,77 < 0,3 0,3 22,3

13 1325 Ελευσίνα Αττικής. Οδ. Αθ. Μουρίκης. Φούρνος.  7,87 0, 3 2,1 16,1

14 1326 Ελευσίνα Αττικής. Οδ. Αθ. Μουρίκης.  20 μέτρα μετά από το σημείο 18. 7,45 < 0,3 0,5 13,1

15 1327 Ελευσίνα Αττικής. Οδός Χαρ. Τρικούπης και Σουλίου 7,48 < 0,3 0,7 12,3
Επιτρεπόμενα όρια :  σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ.  για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. 

Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)  και ΥΑ 46399/1357/1986. Και ΚΥΑ 5673/400/1997. 6,6 – 8,5 5 P2O5 -  
mg/L

50 mg 
NO3/L 250 mg/L

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων:  Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων  
σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, από περιοχές Μάντρα, Ελευσίνα, Κινέττα στις 04/10/2018

Αρ.  
Δείγματος

Κωδικοί 
Εργαστηρίου ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ώρα
δειγματο
ληψίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ  cfu/ 100 ml
Κολοβακτηρίδια 

κοπράνων E. coli Εντερόκοκκοι Pseudomonas 
aeruginosa

1 1313 Μάνδρα Αττικής. Στην είσοδο της Μάντρας. Απέναντι από Πλατεία,  
δίπλα στο ρέμα. Καφετέρια «Είσοδος».   11:38 0 0 0 0

2 1314 Μάντρα Αττικής. Οδός Κοροπούλη 16.  11:55 0 0 0 0

3 1315 Μάντρα Αττικής. Οδός Φιλίππου και Βαγγ. Κοροπούλη «Φούρνος Ηλίας».  12:05 0 0 0 0

4 1316 Μάντρα Αττικής. Οδός Βασιλείου Μοίρα και Αχιλλέως 12:30 0 0 0 0

5 1317 Μάντρα Αττικής. Οδός Στρ. Νικ. Ρόκκα και Βασιλείου Δούκα. 12:50 0 0 0 0

6 1318 Κινέτα Αττικής.  Παλιά Εθνική οδός Αθηνών –  
Κορίνθου στο σημείο της στροφής προς Αγ. Θεοδώρους. Καφετέρια «Σπιτικό»    13:50 0 0 0 0

7 1319 Κινέτα Αττικής.  100 μέτρα μετά από το σημείο 11. 
 Στενό κάθετο  της Παλιάς  Εθνικής  οδός. Κοντά στο Ζαχαροπλαστείο.   14:10 2 0 0 0

8 1320 Κινέτα Αττικής.  Οδός Ελευθερίας. Παράλληλη  Ολύμπιας οδού.  Βενζινάδικο Shell.  14:20 1 0 0 0

9 1321 Κινέτα Αττικής.  Οδός Ελευθερίας. 50 μέτρα παρακάτω από το σημείο 13. 14:30 0 0 0 0

10 1322 Κινέτα Αττικής.  Οδός Πολυτεχνείου και Αζαλίας. 16:30 0 0 0 0

11 1323 Ελευσίνα Αττικής. Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 123. 17:25 0 0 0 0

12 1324 Ελευσίνα Αττικής. Δημαρχείο. 17:35 0 0 0 0

13 1325 Ελευσίνα Αττικής. Οδ. Αθ. Μουρίκης. Φούρνος.  17:40 0 0 0 0

14 1326 Ελευσίνα Αττικής. Οδ. Αθ. Μουρίκης.  20 μέτρα μετά από το σημείο 18. 17:48 0 0 0 0

15 1327 Ελευσίνα Αττικής. Οδός Χαρ. Τρικούπης και Σουλίου 18:00 0 0 0 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).  

Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017) 0 0 0 0

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του οδοιπορικού 
του επιστημονικού συνεργείου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στις 
04/10/2018 στον Σαρανταπόταμο, στη Μάνδρα και 
στην Κινέτα, διαπιστώνεται ότι ο Σαρανταπόταμος είναι 
και θα παραμείνει…το πρόβλημα. Εδώ και ενάμιση 

χρόνο ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ να λυθεί το πρόβλημα, αλλά, 
δυστυχώς, δεν λύνεται, γιατί κανένας δεν παίρνει 
την ευθύνη για τη λύση του. 

 Αίσχος κύριοι της Περιφέρειας, του ΥΠ.ΕΝ και του 
Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής! Εδώ πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι τροχοπέδη στο θέμα αυτό στάθηκε 
κυρίως η κάθετη άρνηση του πρώην υπουργού, 
κύριου Κουρουμπλή. 

Κατά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, σχεδόν όλα τα 
δείγματα του πόσιμου νερού ήταν πολύ καλά.  

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:  ΧΑΒΟΥΖΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ 


