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έρευνα
Οι επιθεωρητές 
έχουν ξεκινήσει 
µια νέα έρευνα για 
τις αγοραπωλησίες 
εκτάσεων στο ρέµα 
Σούρες

Σ
τις εγκληµατικές ευθύνες των δηµοτικών 
Αρχών αλλά και έξι ατόµων, µεταξύ των 
οποίων και ένας γνωστός επιχειρηµατί-

ας, πρώην µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΒ, οδηγείται η 
έρευνα που διεξάγουν οι επιθεωρητές της ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης για τις πληµµύρες στη Μάν-
δρα. Σύµφωνα µε απόλυτα διασταυρωµένες 
πληροφορίες της Realnews, η οριστική έκθε-
ση ελέγχου των επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδόθηκε 
στη γενική επιθεωρήτρια Μαρία Παπασπύ-
ρου µόλις το µεσηµέρι της Παρασκευής. Σε 
αυτήν κατονοµάζονται συνολικά πέντε ιδιώ-
τες, οι οποίοι κρίνονται υπεύθυνοι για την ανέ-
γερση αυθαίρετων κατασκευών που δοµήθη-
καν καθ’ υπέρβαση των οικοδοµικών αδειών 
τους. Ωστόσο, η έρευνα, που βρίσκεται ακόµα 
σε εξέλιξη, έχει καταλήξει και σε ένα έκτο πρό-
σωπο, για τον οποίο προκύπτουν νέα στοιχεία 
γύρω από την αγοραπωλησία έκτασης συνο-
λικά 200 στρεµµάτων, ακριβώς δίπλα στο ρέ-
µα Σούρες. Πρόκειται για έναν γνωστό επιχει-
ρηµατία, ο οποίος µάλιστα στο παρελθόν έχει 
διατελέσει και µέλος του διοικητικού συµβου-
λίου του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων. Στις 
εκτάσεις που αγόρασε ο επιχειρηµατίας, κατά 
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, περιλαµβάνο-
νται και τα 10 στρέµµατα όπου λειτουργούσε 
το περιβόητο αµαξοστάσιο του δήµου Μάν-
δρας. Η συγκεκριµένη έκταση δηµιουργήθηκε 
µετά από παράνοµες επιχωµατώσεις, οι οποί-
ες έφραξαν εντελώς το ρέµα Σούρες. Για τον 
λόγο αυτό, στις πληµµύρες του περασµένου 
Νοεµβρίου, το αµαξοστάσιο του δήµου ήταν 
το σηµείο ανεύρεσης πολλών εκ των 24 θυµά-
των των πληµµυρών.

∆ιώξεις
Μετά από σειρά αυτοψιών των επιθεωρητών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην πληγείσα περιοχή, 
καταγράφηκαν περισσότερες από 10 αυθαί-
ρετες κατασκευές, οι οποίες θεωρείται ότι συ-
νέβαλαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 
στην πρόκληση του πληµµυρικού φαινοµέ-
νου. Αρκετές από αυτές τις κατασκευές βρέ-
θηκαν σε εκτάσεις που ανήκουν στους πέντε 
ιδιώτες που κατονοµάζονται στην οριστική έκ-
θεση ελέγχου. Πρόκειται για κατασκευές που 
βρίσκονται κυριολεκτικά πάνω στην κοίτη των 
ρεµάτων, εµποδίζοντας τη ροή των υδάτων και 
φυσικά προκαλώντας καταστροφικές πληµµύ-
ρες στην περιοχή της Μάνδρας κάθε φορά που 
βρέχει καταρρακτωδώς. Βεβαίως, στην έκθε-
ση των επιθεωρητών φαίνεται ξεκάθαρα πως 
οι ευθύνες δεν βαραίνουν εξίσου όλους τους 
ιδιώτες, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι αυ-

Ντροπή σας! 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «δεν φταίει», φταίνε οι προηγούμενoι. Οι 
προηγούμενοι «δεν φταίνε», φταίνε οι σημερινοί. Η Πε-
ριφέρεια «δεν φταίει», φταίει η γραφειοκρατία. Ο δή-
μος «δεν φταίει», φταίει η άναρχη δόμηση. Οι αυθαι-
ρετούντες (κατά βάση επιχειρηματίες, κάποιοι, δε, από 
τους μεγαλύτερους της χώρας) «δεν φταίνε», φταί-
νε όσοι τους χορήγησαν νόμιμες άδειες. Επομένως, 
για την τραγωδία της Μάνδρας πριν από 7 μήνες, θα… 
φταίνε οι πνιγμένοι! Και τώρα, που ξαναπλημμύρισε η 
Μάνδρα, θα… φταίνε οι κατεστραμμένοι ζωντανοί! Μό-
νο που και το κράτος και τη γραφειοκρατία του δεν τα 
έφτιαξαν οι πεθαμένοι. Ούτε οι κατεστραμμένοι. 
Το φαινόμενο στην Αττική στα μέσα του 19ου αιώνα να 
υπάρχουν 700 ποτάμια και ρέματα, αλλά σήμερα να 
έχουν απομείνει λιγότερα από 50, το φαινόμενο της τσι-
μεντοποίησης 550 χιλιομέτρων ρεμάτων στην Αθήνα, 

το φαινόμενο της εργολαβικής αυθαιρεσίας, του κρά-
τους των φωτογραφικών αναθέσεων, το ατιμώρητο των 
παραλείψεων, η πολιτική της αντιπαροχής και της οικο-
πεδοποίησης, δεν είναι «φυσικά» φαινόμενα. Είναι πο-
λιτικά φαινόμενα. Το φαινόμενο να περνούν τροπολο-
γίες στο άψε-σβήσε για κάθε υπο-ρύθμιση του μνημο-
νίου, αλλά τα στοιχειώδη μέτρα για να μην πνίγονται οι 
άνθρωποι να βουλιάζουν στη χρονοβόρα γραφειοκρα-
τία, είναι πολιτικό φαινόμενο. Η πλημμελής αντιπλημ-
μυρική προστασία, η ανύπαρκτη αντισεισμική θωράκι-
ση, η απουσία αντιπυρικής πρόβλεψης είναι πολιτικά 
φαινόμενα. Οπως πολιτικό, τελικά, είναι και το παρακά-
τω φαινόμενο: Αυτοί που φταίνε να παίζουν θρασύτατα 
το πινγκ πονγκ της πολιτικής τους ανευθυνότητας πάνω 
σε συντρίμμια και να μην κατανοούν τίποτα από την πα-
ρακάτω λέξη: «Ντροπή». 

 

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη

Ευθύνες µε 
ονοµατεπώνυµο!

θαιρεσίες αφορούν απλώς βοηθητικούς χώρους υπαίθριων 
αναψυκτηρίων, ενώ σε άλλες ολόκληρα βιοµηχανικά κτίρια. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γενική επιθεωρήτρια έχει 
στηριχθεί στην ενδιάµεση έκθεση ελέγχου που είχε συνταχθεί 
τον ∆εκέµβριο για τον καταλογισµό των ευθυνών των αυθαι-
ρετούχων. Σε αυτήν κατονοµάζεται ο ∆ιογένης Βακόντιος, ως 
ιδιοκτήτης αποθήκης αλλά και βιοµηχανικού κτιρίου, τµήµα του 
οποίου βρίσκεται εντός ρέµατος, χωρίς να αποτυπώνεται στα 
εγκεκριµένα σχέδια των οικοδοµικών αδειών! Ακόµη, αναφέρο-
νται οι Χρήστος Σκορδάς, για κατασκευή κτίσµατος άνευ οικο-
δοµικής άδειας, ο Μελέτιος Μαραγκός για τοποθέτηση σιδερέ-
νιας πόρτας και σιδηροπασσάλων, ο Οδυσσέας Μπούνας για 
βοηθητικό χώρο καντίνας και ο Θεµιστοκλής Πέτσας για ισό-
γειο κτίσµα άνευ αδείας και επίχωση µπάζων εντός ρέµατος. 

Η οριστική έκθεση ελέγχου αναµένεται να παραδοθεί άµε-
σα στον εισαγγελέα, ο οποίος και έχει την αρµοδιότητα για την 

άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον των πέντε 
ιδιωτών και επιχειρηµατιών που κατονοµάζο-
νται. Πηγές από το Σώµα των επιθεωρητών 
τονίζουν ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα περι-
θώριο για τη µη δίωξη των εν λόγω ατόµων, 
καθώς η οριστική έκθεση καταγράφει όλα τα 
στοιχεία που τεκµηριώνουν τη διάπραξη των 
αδικηµάτων. 

Σκάνδαλο
Οµως, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη 
από τις φονικές πληµµύρες του περασµένου 
Νοεµβρίου µέχρι και την προηγούµενη εβδο-
µάδα, το Σώµα των Επιθεωρητών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης εντόπισε και µία ακόµη σηµαντική 
και ιδιαίτερα σκανδαλώδη πτυχή της υπόθε-
σης. Εστιάζοντας στο δηµοτικό αµαξοστάσιο, 
οι επιθεωρητές έχουν ξεκινήσει µια νέα έρευ-
να για τις αγοραπωλησίες εκτάσεων στο ρέµα 
Σούρες, µεταξύ του ∆ηµοσίου και συγκεκριµέ-
νου γνωστού επιχειρηµατία. Μόλις τρία χρόνια 
µετά την αγορά των εκτάσεων στη Μάνδρα, 
ο επιχειρηµατίας τις µεταπώλησε στον Οργα-
νισµό Εργατικής Κατοικίας. Οπως επιβεβαιώ-
νουν σήµερα αξιωµατούχοι του ΟΑΕ∆, στους 
οποίους έχει περιέλθει το χαρτοφυλάκιο του 
ΟΕΚ, στην έκταση µε τις παράνοµες επιχωµα-
τώσεις πάνω στο ρέµα υπήρχε σχέδιο για την 
ανέγερση εργατικών κατοικιών! 

Σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα του δή-
µου Μάνδρας, Ευστάθιο Ραγκούση, το ακί-
νητο στο οποίο βρισκόταν µέχρι πρότινος το 
αµαξοστάσιο του δήµου είχε απαλλοτριω-
θεί µε διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις το 
1952, το 1958 και το 1963 και είχε παραχω-
ρηθεί στα Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας (βι-
οµηχανία Σκαλιστήρη). Αργότερα, το 1993, η 
εταιρεία του επιχειρηµατία αγόρασε τα εν λό-
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ΒΟΧ
Ελενα Κουντουρά, υπουργός Τουρισμού

Η οριστική έκθεση 
ελέγχου για τις 
φονικές πληµµύρες 
του Νοεµβρίου 
ολοκληρώθηκε µόλις 
την Παρασκευή 
και πηγαίνει 
στον εισαγγελέα. 
Κατονοµάζονται 
πέντε ιδιοκτήτες 
αυθαιρέτων µέσα 
στο ρέµα, ενώ 
ξεκινά έρευνα 
για έναν γνωστό 
επιχειρηµατία

γω 200 στρέµµατα. Οπως εξηγεί ο κ. Ραγκού-
σης, «το 1996 η ιδιωτική εταιρεία µεταπώλησε 
την έκταση στον ΟΕΚ, µε σκοπό να κατασκευ-
αστούν εργατικές πολυκατοικίες. Από τότε µέ-
χρι και το 2012, οπότε καταργήθηκε ο ΟΕΚ, ο 
χώρος παραµένει ιδιοκτησία του ΟΑΕ∆». Κά-
ποια στιγµή, µάλιστα, το 1998, ο ΟΕΚ ζήτησε 
από τον δήµο να αποχωρήσει. Ο δήµος, όµως, 
δεν έφυγε ποτέ από το σηµείο, γιατί στη συνέ-
χεια ακυρώθηκε το σχέδιο ανέγερσης των ερ-
γατικών πολυκατοικιών. Ολα αυτά τα χρόνια, 

σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα του δή-
µου Μάνδρας, δεν κατεβλήθη κανένα µίσθω-
µα, ενώ δεν υπάρχει κανένα έγγραφο παρα-
χώρησης του ακινήτου. 

 
Κανένα βήµα 
Τον περασµένο ∆εκέµβριο, η ενδιάµεση έκθε-
ση των επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εί-
χε καταδείξει έξι έργα προτεραιότητας που θα 
πρέπει να γίνουν στη Μάνδρα για την αποφυ-
γή νέων πληµµυρών. Από αυτά, µέχρι σήµερα 
έχει γίνει µόνο το ένα, δηλαδή ο καθαρισµός 
των ρεµάτων από φερτά υλικά. 

Στις εργασίες προτεραιότητας περιλαµβά-
νεται η υλοποίηση των δύο έργων αντιπληµ-

µυρικής προστασίας, δηλαδή η διευθέτηση των ρεµά-
των και η αλλαγή χάραξης και η διαπλάτυνση της πα-
λαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών. Τα δύο έργα έχουν 
«κολλήσει» στις απαλλοτριώσεις από τον περασµένο Ια-
νουάριο, κάτι που αναµένεται να ξεπεραστεί µε τη λύση 
της επίταξης των εκτάσεων που ανακοινώθηκαν από το 
υπουργείο Υποδοµών µόλις την περασµένη Τετάρτη, 27 
Ιουνίου, δηλαδή µία ηµέρα µετά τις καταστροφικές πληµ-
µύρες στη Μάνδρα. Συνολικά απαλλοτριώνονται 14,73 
στρέµµατα για το έργο εκτροπής του ρέµατος Αγίας Αι-
κατερίνης και διευθέτησης του ρέµατος Σούρες και 372,3 
στρέµµατα για τη βελτίωση της χάραξης και τη διαπλά-
τυνση της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Θηβών, ενώ η 
Περιφέρεια Αττικής έχει καταθέσει 1.150.750 ευρώ στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών, που αφορούν την εκτιµώµενη 
αποζηµίωση για τις απαλλοτριώσεις. Ετσι, τα αντιπληµ-
µυρικά εκτιµάται ότι θα ξεκινήσουν τον Σεπτέµβριο, µε 
ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2019.

Το τέταρτο έργο προτεραιότητας ήταν η εκτέλεση έρ-
γων ορεινής υδρονοµίας, προκειµένου να ελεγχθούν νέα 
πληµµυρικά φαινόµενα. Τον περασµένο Μάιο, η Περι-
φέρεια Αττικής σύναψε προγραµµατική σύµβαση µε το 
ΙΓΜΕ για την εκπόνηση των σχετικών µελετών, κάτι που 
σηµαίνει ότι η έναρξη των σχετικών έργων δεν έχει ακό-
µα δροµολογηθεί. 

Το χειρότερο, όµως, είναι ότι για δύο από τα έργα προ-
τεραιότητας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα! Το πρώτο από 
αυτά αφορά την κατασκευή εισόδου για τον αγωγό της 
οδού Κοροπούλη, η οποία κατασκευάστηκε ακριβώς πά-
νω στο ρέµα Αγ. Αικατερίνη. Σύµφωνα µε την έκθεση των 
επιθεωρητών, ο αγωγός οµβρίων που είχε κατασκευαστεί 
κατά µήκος της οδού δεν έχει σηµείο εισόδου των υδά-
των. Μέχρι σήµερα δεν έχει διευκρινιστεί ποιος από τον 
δήµο ή την περιφέρεια πρέπει να κάνει το συγκεκριµένο 
έργο. Παράλληλα, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέ-
ρειας  Αττικής δεν έχει ακόµα προχωρήσει στην αποµά-
κρυνση οποιουδήποτε από τα καταγεγραµµένα αυθαί-
ρετα που βρίσκονται πάνω στα ρέµατα.

 «ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ έχουν µπαζωθεί και ο καθένας πάει και χτίζει όπου 
θέλει. Στη Μάνδρα βασιλεύει η παρανοµία», αναφέρει η Αγγέλα Μπού-
νου, περιγράφοντας στην «R» τις εφιαλτικές στιγµές που έζησε για δεύτε-
ρη φορά µέσα σε λίγους µήνες.  «Μετά την προηγούµενη φονική πληµ-
µύρα του Νοεµβρίου, κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει έργα και από τον 
δήµο και από την Περιφέρεια. Ολοι αποποιούνται τις ευθύνες τους», ανα-
φέρει µε απόγνωση η ηλικιωµένη γυναίκα. Χρειάστηκαν µόνο λίγα λεπτά 
για να βυθιστεί και πάλι η πόλη στις λάσπες. Για µία ακόµη φορά οι κάτοι-
κοι δηλώνουν αβοήθητοι και, µε όση ψυχική δύναµη τους έχει αποµείνει, 
καλούνται µε µάνικες, σκούπες και φτυάρια να καθαρίσουν όσα άφησε 
πίσω της η ισχυρή νεροποντή. Η έντονη µυρωδιά της µούχλας «επέστρε-
ψε» ξανά στη Μάνδρα και οι σειρήνες από τα πυροσβεστικά οχήµατα δεν 

έχουν σταµατήσει στιγµή να ηχούν.
Οι κάτοικοι ξεχειλίζουν από οργή και κα-

τηγορούν τις τοπικές Αρχές για αδιαφορία. 
Ζητούν την άµεση παρέµβαση της ∆ικαιο-
σύνης, ώστε να δοθεί επιτέλους ένα τέλος 
στον γολγοθά των τελευταίων οκτώ µηνών. 
Οπως υποστηρίζουν, µετά τις δραµατικές ει-
κόνες του Νοεµβρίου, χόρτασαν από υπο-
σχέσεις, αλλά µέχρι και σήµερα δεν έχει αλ-
λάξει τίποτα. 

«Ζήσαµε ξανά τον τρόµο. Το φρεάτιο 
πληµµύρισε πάλι και οι δρόµοι έγιναν πο-
τάµια. Η Μάνδρα ήταν γεµάτη γεφύρια και 
πήγαν και τα γκρέµισαν. Στα σηµεία που 
πέρναγαν τα ρέµατα, τα µπάζωσαν και τα 
έκαναν δρόµους και σπίτια», δηλώνει στην 
«R», η Παρασκευή Παπαδοπούλου και συ-
µπληρώνει: «Τον Νοέµβριο µας υποσχέθη-
καν οι Αρχές ότι θα έκαναν αντιπληµµυρικά 
έργα, αλλά η κοροϊδία τους είναι τόσο µε-
γάλη, που δεν έχουν µαζέψει καν τα µπάζα 
από την προηγούµενη φονική πληµµύρα». 

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου και προειδοποιεί τους αρµόδιους φο-
ρείς ότι, αν δεν υλοποιηθούν τα έργα, θα 
υπάρξουν και πάλι νεκροί. «Κάθε φορά που 
ακούµε βροχή, σηκωνόµαστε από τα κρε-
βάτια µας. Κινδυνεύει η ζωή µας. Θα υπάρ-
ξουν θύµατα. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν µπο-
ρούµε να συνεχίσουµε να ζούµε έτσι. Θα 
υπάρξουν θύµατα». 

Την ίδια στιγµή, εµφανώς απογοητευµέ-
νος, ο Νίκος Παπαδόπουλος εξηγεί τους λό-
γους που η γειτονιά του, η οποία βρίσκε-
ται σχεδόν απέναντι από το πρώην αµαξο-
στάσιο, πληµµυρίζει κάθε φορά που βρέ-
χει. «Στο χωράφι που περνά µπροστά από 
το σπίτι µας παλιά υπήρχε ένας αγωγός, 
αλλά τον µπάζωσαν. Ολοι καταλαβαίνου-
µε ότι πρέπει να γίνει το µεγάλο αντιπληµ-
µυρικό έργο, ωστόσο υπάρχουν και άλλα 
µικρότερα έργα, για τα οποία την ευθύνη 
την έχει ο δήµος». 

∆ριµεία κριτική στις Αρχές, µε αφορµή το 
µπάζωµα των ρεµάτων, ασκεί και η Βασιλι-

κή Περαµατζή. «Ο αγωγός συγκεντρώνει νερά και από τα τρία µεγάλα ρέ-
µατα της Μάνδρας. Οµως, οι αρµόδιες Αρχές τον µπάζωσαν. Εχουµε κά-
νει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουµε µαζέψει υπογραφές παρα-
θέτοντας τα συγκεκριµένα στοιχεία, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχου-
µε πάρει καµία απάντηση. Να παρέµβει η ∆ικαιοσύνη πριν υπάρξουν και 
άλλα θύµατα».

Στο ίδιο ύφος και οι δηλώσεις του Φώτη Πουλόπουλου, ο οποίος κατοι-
κεί στη Μάνδρα από το 1960. «Η πόλη µας δεν σώζεται αν δεν ανοίξει η 
οδός Κοροπούλη, που παλιά ήταν ρέµα. Με απλά λόγια, το ρέµα έγινε λε-
ωφόρος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Να παρέµβει 
η ∆ικαιοσύνη 
πριν υπάρξουν 
και άλλα θύµατα»

AΓΓΕΛΑ ΜΠΟΥΝΟΥ «Ολοι αποποι-
ούνται τις ευθύνες τους»

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ «Οι Αρχές 
μπάζωσαν τον αγωγό»

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ «Πρέπει 
να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο»

Καταγράφηκαν περισσότερες 
από 10 αυθαίρετες 
κατασκευές, οι οποίες 
συνέβαλαν στην πρόκληση 
του πληµµυρικού φαινοµένου


