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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τ
ην ανάγκη αναθεώρησης του αντιπλημμυρικού σχε-
διασμού της χώρας και ιδιαίτερα των περιοχών που 
επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του κα-

λοκαιριού επισημαίνει στη Realnews ο καθηγητής Διαχείρι-
σης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας. Εξηγώντας 
τους παράγοντες που συντελούν στα πλημμυρικά φαινόμε-
να, ο καθηγητής τονίζει πως εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται 
τα ίδια λάθη στα έργα για τη θωράκιση των περιοχών που 
κινδυνεύουν από τις πλημμύρες. 

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα 
που εφαρμόζουμε και ο σχεδιασμός που γίνεται είναι λαν-
θασμένοι, ωστόσο συχνά βλέπουμε ότι δεν αποδίδουν. Αυ-
τό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ξεπερασμένα τα μεγάλα 
υδραυλικά έργα που πραγματοποιούνται. Τα έργα για την 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων χρειάζονται 
αναθεώρηση», δηλώνει στην «R» ο Ευθ. Λέκκας και διευκρι-
νίζει ότι και οι πρώτες εργασίες που γίνονται μετά από μια 
φωτιά, για την ανάσχεση των υδάτων, πρέπει να σχεδιάζο-
νται με κριτήριο το υπέδαφος και τα χαρακτηριστικά της κά-
θε περιοχής. «Τα κορμοφράγματα για την ανάσχεση των νε-
ρών, οι κορμοί και τα προστατευτικά δίχτυα για τα ποτάμια, 
που τα προφυλάσσουν από τα σκουπίδια, είναι σωστά μέ-
τρα, ωστόσο θα πρέπει να υλοποιούνται σωστά. Για παρά-
δειγμα, οι κορμοί που βρίσκονταν στην Πάρνηθα, μετά τις 
πυρκαγιές του 2007, είχαν τοποθετηθεί σε βραχώδες έδα-
φος με αποτέλεσμα το νερό να περνά κάτω από τους κορ-
μούς, ενώ στην Κινέτα, μετά τη φωτιά του 2018, οι κορμοί 
παρασύρθηκαν και φράκαραν στη γέφυρα της περιοχής, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν τα νερά και να 
σημειωθούν πλημμύρες. Ανάλογα λάθη του παρελθόντος 
δεν πρέπει να ξαναγίνουν», τονίζει ο καθηγητής Διαχείρι-
σης Φυσικών Καταστροφών.

Φωτιές και αυθαιρεσίες
Βέβαιος ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα συνδέονται άμεσα με 
τις φωτιές, τόσο των προηγούμενων ετών όσο και του καλο-
καιριού, εμφανίζεται ο Ευθ. Λέκκας, σημειώνοντας ότι οι αν-
θρώπινες παρεμβάσεις έχουν συμβάλει αρνητικά για τις εικό-
νες που αντικρίζουμε στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. 

«Μπορεί οι φωτιές να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ωστό-
σο δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει, καθώς 
έχουν συντελέσει οι αυθαιρεσίες και το θεσμικό πλαίσιο που 
υπάρχει για τα ρέματα, αλλά και κάποιες λανθασμένες ενέρ-
γειες από το κράτος και τους πολίτες. Η νομιμοποίηση των 
αυθαιρέτων και συνολικά το χωροταξικό σχέδιο είναι από 
τα πράγματα που πρέπει να επανεξετάσουμε, αν θέλουμε 
να δούμε κάτι να αλλάζει», λέει χαρακτηριστικά ο Ευθ. Λέκ-

ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ στερεότυπο που χρησιμο-
ποιώ ως τίτλο είναι ίσως η πιο ξεπερασμένη αρ-
χή ενός ρεπορτάζ που θα κάνουν όλοι οι δημο-
σιογράφοι οι οποίοι μπαίνουν σήμερα στο επάγ-
γελμα, όπως ακριβώς το έκανα και εγώ πριν 
από 26 χρόνια. Θέμα: Οι πλημμύρες. Τα ερωτή-
ματα τίθενται κατά ριπάς: Γιατί πλημμυρίζουν τα 
φρεάτια και οι δρόμοι; Σχετίζονται οι αποφρα-
χθέντες αγωγοί ομβρίων; Ηταν ελλιπής η αντι-
πλημμυρική μελέτη; Είναι λανθασμένη η κλί-
ση του εδάφους που δεν διασφαλίζει την απαι-
τούμενη απομάκρυνση των υδάτων; Πού ήταν 
οι πυροσβέστες; Τι έκαναν οι δήμαρχοι; Γιατί η 
κρατική μηχανή απορρυθμίστηκε και άλλα πολ-
λά. Ολα αυτά τα ρωτάμε σαν να είμαστε Βέλγοι 
τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας που χορεύ-

ουν «Μπάλλο» για να αποφύγουν τα νερά από 
τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Ξεχνάμε ότι μέχρι 
«χθες» οι κακοτεχνίες και η προχειρότητα ήταν 
κανόνας στις κατασκευές του κέντρου ή της πε-
ριφέρειας. Τα σπίτια πολλών εξ ημών οικοδομή-
θηκαν σε κοίτες εν υπνώσει και ανενεργούς χει-
μάρρους, με την πολιτεία να τα νομιμοποιεί με 
λογαριασμούς ΔΕΚΟ και δημοτικά τέλη. Ξεχνά-
με ως αξιωματική αντιπολίτευση αυτά που κάνα-
με (ή μάλλον δεν κάναμε) και ζητάμε από την κυ-
βέρνηση τον «λογαριασμό» γι’ αυτά που ως αξι-
ωματική αντιπολίτευση υποσχόταν ότι θα διόρ-
θωνε. Στο τέλος της ημέρας, ξεχνάμε το πρό-
βλημα, που είναι η περιβαλλοντολογική κρίση 
και η ανάγκη συναίνεσης και κοινής στρατηγι-
κής για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση. 
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Πάλι «πέσαμε από τα σύννεφα»

«Τα έργα για την αντιμετώπιση 
πλημμυρικών φαινομένων χρειάζονται 

αναθεώρηση», τονίζει στην «R» 
ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας

«Κάνουμε  
συνέχεια 
τα ίδια 
λάθη»

Στην Κινέτα, μετά 
τη φωτιά του 2018, οι 
κορμοί παρασύρθηκαν 
και φράκαραν στη 
γέφυρα της περιοχής, 
με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να περάσουν τα 
νερά και να σημειωθούν 
πλημμύρες  

εξηγεί ο Ευθ. Λέκκας


