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Καὶ τὸν χρόνο δὲν ἔχουµε καὶ δὲν ἔχει πολὺ νόηµα+ νο,
µίζω+ νὰ ἀσχοληθοῦµε ἐδῶ µὲ τὸ περιβάλλον στὴν

πλανητική του διάσταση- Τὸ θέµα εἶναι τεράστιο+ ἐξαιρε,
τικὰ πολύπλοκο καὶ συζητηµένο στὸ ἔπακρο- Ἂν θέλαµε
νὰ τὸ συνοψίσουµε σὲ λίγα λόγια θὰ λέγαµε ὅτι+ ὅπως
προκύπτει ἀπὸ πλῆθος ἐνδείξεων καὶ µετρήσεων+ ὁ πεπε,
ρασµένος πλανήτης µας δὲν ἐπαρκεῖ πλέον γιὰ νὰ καλύ,
ψει τὶς ἀνάγκες τῶν κατοίκων του- Οἱ λόγοι αὐτῆς τῆς
ἀδυναµίας εἶναι δύο9 ὁ πρῶτος εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ παγκό,
σµιου πληθυσµοῦ ποὺ πλησιάζει σήµερα τὰ ἑπτὰ δισεκα,
τοµµύρια 'περίπου 5+7 δὶς γιὰ τὴν ἀκρίβεια(- Ὁ δεύτερος
καὶ κυριότερος εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα ὅλο καὶ πιὸ ση,
µαντικὸ τµῆµα αὐτοῦ του πληθυσµοῦ ἐντάσσεται στὴν
ὑπερκαταναλωτικὴ κουλτούρα τοῦ δυτικοῦ πρότυπου- G
παγκόσµια ἐτήσια ἀνάλωση φυσικῶν πόρων+ δηλαδὴ τὸ
σύνολο τῶν πρώτων ὑλῶν τὶς ὁποῖες κάθε χρόνο ἀπο,
σποῦµε ἀπὸ τὴ Γῆ µας καὶ διοχετεύουµε στὴν κατανά,
λωση —π-χ- πετρέλαιο+ φυσικὸ ἀέριο+ ἄνθρακας+ διάφορα
µέταλλα+ πρωτογενῆ προϊόντα γεωργικῆς παραγωγῆς
κτλ-— ἔχει αὐξηθεῖ περίπου κατὰ 4/$ µέσα στὰ τελευ,
ταῖα τριάντα χρόνια+ µὲ ἀνάλογη βέβαια αὔξηση τῶν
ἀπορριµµάτων ἀλλὰ καὶ τοῦ καταστροφικοῦ διοξειδίου τοῦ
ἄνθρακα ποὺ ἀποθηκεύεται στὴν ἀτµόσφαιρα- Τὴν ἴδια
στιγµή+ πέντε δισεκατοµµύρια ἄνθρωποι τῶν οἰκονοµικὰ
ὑποανάπτυκτων χωρῶν ἀναλώνουν κάθε χρόνο κατὰ κε,
φαλήν+ ἀκόµη σήµερα+ τὸ 0.0/ τῶν φυσικῶν πόρων ποὺ
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καταναλώνει κατὰ κεφαλὴν ὁ µέσος εὐρωπαῖος καὶ τὸ
0.1/ τῶν ὅσων καταναλώνει ὁ µέσος ἀµερικανός Τὸ µέ,
γα ἐρώτηµα εἶναι ὅτι ὅταν καὶ αὐτοί+ ὅπως ἄρχισαν ἤδη
νὰ τὸ κάνουν καὶ ὅπως+ βέβαια+ ἔχουν κάθε δικαίωµα νὰ
τὸ κάνουν+ προσχωρήσουν στὴν κουλτούρα τῆς ὑπερκα,
τανάλωσης+ τί ἄραγε θὰ συµβεῖ στὸν πλανήτη:

Ἁλλὰ ἂς ἀφήσουµε τὸ παγκόσµιο πρόβληµα στοὺς
ἰσχυροὺς τῆς γῆς καὶ ἂς προσγειωθοῦµε στὴ δική µας µι,
κροκλίµακα9 ποιὲς εἶναι οἱ µέχρι σήµερα συνολικὲς ἐπι,
πτώσεις τῆς ὕπαρξης τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατοικοῦν αὐτὴ
τὴ χώρα —ποὺ εἴµαστε ἐµεῖς ὅλοι— ἐπάνω σὲ αὐτὸ ποὺ
µονολεκτικὰ ὀνοµάζουµε περιβάλλον καὶ ποὺ εἶναι τόσο
τὸ καθαυτὸ φυσικὸ περιβάλλον 'βουνά+ δάση+ θάλασσες
κτλ-( ὅσο καὶ τὸ δοµηµένο περιβάλλον9 δηλαδὴ τὸ ἀστικὸ
περιβάλλον τῶν πόλεων+ τῶν χωριῶν καὶ τῶν κάθε εἴδους
οἰκισµῶν+ τὸ δοµηµένο περιβάλλον τῆς ὑπαίθρου+ ἀλλὰ
καὶ οἱ δρόµοι+ τὰ λιµάνια+ τὰ βιοµηχανικὰ κτίρια+ τὰ συ,
στήµατα περισυλλογῆς καὶ ἐπεξεργασίας τῶν λυµάτων ἢ
τῶν ἀπορριµµάτων καὶ ὅλες οἱ ἄλλες δοµικὲς ἐπεµβάσεις
τοῦ ἀνθρώπου στὴ φύση- Μία πιὸ συστηµατικὴ προσέγ,
γιση τοῦ θέµατος θὰ µᾶς ὁδηγοῦσε σὲ µία διάσπαση τῆς
ἔρευνάς µας σὲ τρεῖς τοµεῖς9

'α( στὸ τί ἀκριβῶς συµβαίνει σήµερα στὸν τόπο µας+
δηλαδὴ σὲ αὐτὸ ποὺ ὀνοµάζουµε «ἀποτύπωση τῆς ὑπάρ,
χουσας κατάστασης»-

'β( στὸ ποιὸ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι θεωρητικὰ τὸ «δέον
γενέσθαι» στὸν τόπο µας ὥστε νὰ βελτιωθεῖ+ ὅσο εἶναι ἀ,
κόµη δυνατόν+ ἡ ὑπάρχουσα κατάσταση- Αὐτὸ εἶναι µᾶλ,
λον εὔκολο νὰ τὸ προσδιορίσουµε+ γιατὶ σηµαντικὸ µέρος
του µποροῦµε νὰ τὸ πάρουµε ἕτοιµο ἀπὸ ἄλλους λαοὺς
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ποὺ προηγήθηκαν σὲ αὐτὸν τὸν τοµέα+ χωρὶς νὰ χρειάζε,
ται ἐµεῖς νὰ ἐφεύρουµε καὶ πάλι τὴν πυρίτιδα

'γ( ὁ τρίτος καὶ τελευταῖος τοµέας ἔρευνας θὰ ἦταν ὁ
παρακάτω9 γιὰ ποιόν+ ἄραγε+ λόγο αὐτὸ τὸ γνωστὸ ἢ
ἀκόµη καὶ προφανὲς «δέον γενέσθαι»+ ἢ δὲν πρόκειται νὰ
γίνει ποτὲ στὸν τόπο µας ἤ+ ἔστω+ γιὰ νὰ µὴν εἴµαστε
ἀπόλυτοι+ εἶναι+ τὶς περισσότερες φορές+ ἐξαιρετικὰ δύ,
σκολο νὰ γίνει- Ὁ προσδιορισµὸς τῶν βαθύτερων αἰτίων
γιὰ τὰ ὁποῖα συµβαίνει αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι καὶ τὸ δυ,
σκολότερο κοµµάτι τῆς ἔρευνας-

Σήµερα+ θὰ ἐπικεντρωθοῦµε κυρίως στὸ πρῶτο σκέ,
λος+ αὐτὸ δηλαδὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης στὸ δο,
µηµένο περιβάλλον καὶ τῶν αἰτίων της+ µὲ πολὺ σύντοµες
µόνο ἀναφορὲς στὰ ἄλλα δύο-

Τὸ ὑπάρχον θεσµικὸ πλαίσιο

Εἶναι+ θὰ ἔλεγα+ στοιχειῶδες καὶ θὰ τὸ ἀναφέρω πολὺ συ,
νοπτικά- Ἁπὸ τὸ 0724 ἕως καὶ τὸ 0812 'δηλαδὴ γιὰ 77
χρόνια( ἦταν σὲ ἰσχὺ τὸ Βασιλικὸ ∆ιάταγµα τοῦ 0724
«Περὶ ὑγιεινῆς οἰκοδοµῆς πόλεων καὶ κωµῶν»-

Ἁπὸ τὸ 0812 ἕως καὶ τὸ 0872 'γιὰ ἄλλα 5/ χρόνια(
ἦταν σὲ ἰσχὺ τὸ Νοµοθετικὸ ∆ιάταγµα τοῦ 0812 «Περὶ
σχεδίων πόλεων+ κωµῶν καὶ συνοικισµῶν τοῦ Κράτους
καὶ οἰκοδοµῆς αὐτῶν»- Ἁπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 081/ ἤδη+
καὶ κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τότε τῶν προσφυγικῶν στεγα,
στικῶν προβληµάτων+ ὁ Ἕλληνας συνέδεσε ἀπόλυτα τὴν
ἰδιοκτησία τῆς γῆς µὲ τὸ δικαίωµα στὴν οἰκοδόµηση+
πράγµα ποὺ ἀποδείχθηκε µοιραῖο γιὰ τὸ µέλλον τῆς
ἑλληνικῆς ὑπαίθρου- Ὅταν+ ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 085/ καὶ
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πέρα+ οἱ ἀσφυκτικὲς πιέσεις γιὰ ἐπέκταση τῆς ἀστικοποί,
ησης κατέστησαν ἐντελῶς ἀνεπαρκεῖς τὶς διατάξεις τοῦ
διατάγµατος+ ἦταν πιὰ πολὺ ἀργὰ καὶ κανεὶς πολιτικὸς
δὲν τόλµησε νὰ ἀποσυνδέσει τὸ δικαίωµα τοῦ Ἕλληνα νὰ
κτίζει ὁπουδήποτε στὴν ὕπαιθρο+ ἀρκεῖ νὰ διέθετε 3
στρέµµατα- ∆ικαίωµα τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει κανεὶς ἄλλος πο,
λίτης εὐνοµούµενης δυτικῆς χώρας…

Ἐλάχιστοι προσπάθησαν νὰ ἀντισταθοῦν- Ὁ Στέφανος
Μάνος ἔκανε+ στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 086/+ µιὰ τολ,
µηρὴ παρέµβαση9 γιὰ τὴν Ἁττικὴ καὶ µόνο θέσπισε ὡς
ἐλάχιστη ἀρτιότητα γιὰ τὴν ἐκτὸς σχεδίου δόµηση τὰ 1/
στρέµµατα καὶ προσπάθησε νὰ κάνει καὶ ἄλλες ἐπεµβά,
σεις στὶς ἐκτὸς σχεδίου περιοχές- Τὸ ἀποτέλεσµα ἦταν νὰ
µὴν ἐκλεγεῖ βουλευτὴς στὶς ἑπόµενες ἐκλογές… Μὲ τὸν
νόµο 0226 τοῦ 0872 ὁ Ἁντώνης Τρίτσης µὲ τὶς Ζῶνες Οἰ,
κιστικοῦ Ἐλέγχου 'τὶς ΖΟΕ( ξεκίνησε καὶ αὐτὸς µὲ ἀγα,
θὲς προθέσεις κάποιας τακτοποίησης τῆς χαώδους κα,
ταστάσεως- Καὶ οἱ δύο αὐτὲς προσπάθειες περιέπεσαν
σύντοµα στὰ χέρια τῆς µικροπολιτικῆς τῶν τοπικῶν βου,
λευτῶν+ καί+ µὲ τὸ ἀπίστευτο πλῆθος τῶν «πονηρῶν» τρο,
ποποιητικῶν διατάξεων καὶ πολεοδοµικῶν παρεκκλίσεων
ποὺ ἐφευρέθηκαν+ στὴν οὐσία ἀχρηστεύθηκαν- Τὸ παιχνίδι
εἶχε πλέον χαθεῖ-

Στὸ σηµερινὸ Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδας τοῦ 0864 'ὅ,
πως αὐτὸ ἀναθεωρήθηκε τὸ 0875( προβλέπεται+ µὲ τὸ
ἄρθρο 13+ ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περι,
βάλλοντος+ καθὼς καὶ ἡ χωροταξικὴ ἀναδιάρθρωση καὶ
πολεοδόµηση ὅλων τῶν οἰκιστικῶν περιοχῶν+ ὡς εὐθύνη
καὶ ρυθµιστικὴ ἁρµοδιότητα τοῦ κράτους- Ἁπὸ τὴ διάταξη
αὐτὴ προκύπτει ἄµεσα ἡ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας γιὰ
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τὴν ἐκπόνηση ἑνὸς ἐθνικῆς κλίµακας χωροταξικοῦ σχε,
διασµοῦ+ ἀλλὰ καὶ τῶν ἀναγκαίων συνοδευτικῶν παραρ,
τηµάτων του ποὺ εἶναι τὸ ἐθνικὸ κτηµατολόγιο καὶ τὸ
ἐθνικὸ δασολόγιο- Ὅλα ἐτοῦτα ποτὲ δὲν πλησίασαν κἂν
τὴν ὁλοκλήρωσή τους- Οἱ γενικὲς καὶ ἀόριστες διατάξεις
ποὺ ὑπάρχουν στὸ Σύνταγµα ἀποδείχθηκαν ἐντελῶς ἀνε,
παρκεῖς στὴν ἐφαρµογή τους+ ἐνῶ ἐπικράτησαν καθορι,
στικὰ οἱ παρεκκλίσεις+ οἱ τροποποιήσεις+ οἱ ἐξαιρέσεις+ τὰ
παραθυράκια καὶ ὅλα τὰ σχετικά- Εἰδικὰ γιὰ τὴν ὑλοποί,
ηση τοῦ κτηµατολογίου+ θυµίζω ὅτι ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν εἰσέ,
ρευσαν στὴ χώρα σοβαρὰ κοινοτικὰ κονδύλια- Ὅµως+ σή,
µερα ἔχει ὑλοποιηθεῖ ἡ κτηµατογράφηση µόνο τοῦ 00$
περίπου τῆς ἐπιφάνειας τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας+ καὶ ἡ
Ἑλλάδα ἐξακολουθεῖ νὰ παραµένει ἡ µόνη χώρα τῆς
ΕΟΚ ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν ἔχει ἀκόµη κτηµατολόγιο- Προ,
σθέστε τώρα τὴν ἀνυπαρξία καταγραφῆς καὶ τήρησης
µητρώου σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ τὶς ἀγροτικὲς γαῖες+ τοὺς βιότο,
πους καὶ τὰ οἰκοσυστήµατα+ πράγµα πού+ ἐκτὸς τῶν ἄλ,
λων+ καθιστᾶ προβληµατικὸ τὸν καθορισµὸ «χρήσεων
γῆς»+ γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ µιλήσουµε- Προσθέστε ἀκόµη τὴν
πολιτικὴ τῶν παραχωρήσεων δηµοσίων γαιῶν σὲ καλ,
λιεργητὲς κατὰ πλήρη κυριότητα καὶ ὄχι κατὰ χρήση+
ποὺ ἀποδείχθηκε καταστροφική+ γιατὶ ὄχι µόνο µειώθηκε
δραµατικὰ ἡ δηµόσια γεωργικὴ γῆ ἀλλὰ καὶ ἡ χρήση της
ἀλλοιώθηκε συστηµατικά+ µιὰ καὶ σὲ σοβαρὸ ποσοστὸ
ἔπαυσε πλέον νὰ εἶναι γεωργικὴ καὶ παραδόθηκε στὴ δό,
µηση-

∆ὲν γνωρίζω ἐὰν θὰ γίνει ποτὲ µιὰ σὲ βάθος ἔρευνα γιὰ
νὰ ἐντοπισθοῦν τουλάχιστον ποῦ πῆγαν τὰ χαµένα κονδύ,
λια τῆς ΕΟΚ ποὺ εἰσέρευσαν στὸν τόπο µας καὶ ἐξαφανί,
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στηκαν µυστηριωδῶς- Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ
ὑπόθεση+ ὅπως καὶ τόσες ἄλλες+ θὰ χαθεῖ µέσα στὸ γενι,
κότερο κλίµα τῆς ἀπόλυτης+ τῆς ἀπίστευτης ἀτιµωρη,
σίας ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ χώρα µας…

Ἕνα σοβαρό+ ἀλλὰ ἀναπάντητο καὶ αὐτὸ ἐρώτηµα+ σχε,
τικὸ µὲ ὅλα τὰ παραπάνω ἐλλείµµατα τῶν βασικῶν ἐρ,
γαλείων µιᾶς στοιχειώδους+ ἔστω+ περιβαλλοντικῆς πολι,
τικῆς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας εἶναι τὸ παρακάτω9 πόσα
ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐλλείµµατα ὀφείλονται σὲ ἁπλὴ ἀβελτηρία ἢ
ἀδιαφορία ἢ ἀνοργανωσιὰ τῆς ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καὶ
πόσα σὲ ἠθεληµένο σχεδιασµό- Σχεδιασµὸ ἰδίως στε,
λεχῶν τῆς ∆ιοίκησης+ τέτοιο ποὺ νὰ ἐπιτρέπει νὰ γίνονται
ἐκ τῶν ὑστέρων δυνατὲς οἱ παρανοµίες- Πῶς γίνεται
αὐτό: Ἁρκετοὶ ἔµπειροι ἰδιῶτες —µηχανικοί+ ἀρχιτέκτο,
νες+ εἰδικευµένοι δικηγόροι καὶ ἄλλοι— που συναλλάσσον,
ται µὲ τὸν κρατικὸ διοικητικὸ µηχανισµὸ γιὰ πολεοδοµικὰ
θέµατα+ ἀντιλαµβάνονται κάµποσες φορὲς ὅτι οἱ πολεο,
δοµικοὶ νόµοι ποὺ διατυπώνονται ἀπὸ τὶς ἁρµόδιες ὑπηρε,
σίες 'καὶ αὐτὸ κατὰ κανόνα γίνεται µὲ παντελὴ ἄγνοια
τῶν λεπτοµερειακῶν κειµένων τῶν νόµων ἀπὸ τὸν ἁρµό,
διο ὑπουργό( ἐµπεριέχουν συχνὰ ἠθεληµένες καὶ προσχε,
διασµένες «ἀσάφειες»+ τοποθετηµένες στὰ κείµενα ἀπὸ
ἔµπειρους γραφειοκράτες µὲ πολλὴ γνώση καὶ πολλὴ «φι,
νέτσα»- Συµβαίνει ὅµως ὅτι χάρις σὲ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς
ἀσάφειες µποροῦν καὶ στήνονται οἱ µεταγενέστερες κερ,
δοφόρες συναλλαγές…
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Τὸ «ἀνυπεράσπιστο» τοῦ περιβάλλοντος

Ἁποτέλεσµα ὅλων τῶν παραπάνω εἶναι ὅτι τόσο τὸ φυ,
σικὸ ὅσο καὶ τὸ δοµηµένο περιβάλλον στὴ χώρα µας δὲν
ἔχουν οὐσιαστικὰ κανένα+ εἴτε θεσµικὸ εἴτε ἐξωγενή+ ὑπε,
ρασπιστὴ καὶ παλεύουν µόνα τους γιὰ νὰ ἐπιζήσουν- Τί
θέλω νὰ πῶ:

• Οἱ ἰδιῶτες πρῶτα+ ἔχουν προφανῶς ἰσχυρὰ βραχυ,
πρόθεσµα συµφέροντα νὰ καταπατήσουν βάναυσα
τὸ δοµηµένο περιβάλλον µὲ τὴν ὅσο γίνεται µεγα,
λύτερη+ ἀνεξέλεγκτη καὶ κάθε µορφῆς παράνοµη
δόµηση-

• Βλέπετε+ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ µακροπρόθεσµο συµφέ,
ρον τῶν ἰδιωτῶν+ κάποια στιγµὴ στὸ ἀπώτερο µέλ,
λον θὰ θιγεῖ βαρύτατα ἀπὸ τὴ βάναυση ὑποβάθµιση
τοῦ περιβάλλοντος στὸ ὁποῖο ζοῦνε+ δὲν γίνεται ἄ,
µεσα ἀντιληπτό- Ἡ κατανόησή του θὰ ἀπαιτοῦσε
τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ὑψηλότερου ἐπιπέδου γενικῆς παι,
δείας καὶ περιβαλλοντικῶν εὐαισθησιῶν τοῦ λαοῦ
µας καὶ µιᾶς προπαίδειας στὴ φιλοσοφία τοῦ µα,
κροπρόθεσµου προγραµµατισµοῦ-

• Μίλησα γιὰ µακροπρόθεσµο συµφέρον τῶν ἰδιωτῶν
καὶ θέλω νὰ ἐπιµείνω σὲ αὐτό- Ξεχάστε γιὰ µιὰ
στιγµὴ κάθε ἰδεολογική+ οἰκολογική+ ροµαντικὴ ἢ
αἰσθητικὴ παράµετρο τοῦ θέµατος «περιβάλλον»
καὶ δεῖτε το ἀποκλειστικὰ ἀπὸ µιὰ ψυχρὴ ὀπτικὴ
γωνία οἰκονοµικῶν συµφερόντων καὶ µόνο- Ἡ τα,
χύτατη καὶ βάναυση ὑποβάθµισή του ποὺ πραγµα,
τοποιεῖται σήµερα στὸν τόπο µας ἀποτελεῖ+ ἐκτὸς
τῶν ἄλλων+ καὶ ἕνα τεράστιο οἰκονοµικὸ ἔγκληµα
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σὲ βάρος τῶν συµφερόντων τοῦ ἴδιου αὐτοῦ τοῦ
λαοῦ µας ποὺ συµµετέχει ἐνεργὰ στὴν ὑποβάθµιση-
Ἁπτὸ παράδειγµα9 τὰ µοναδικὰ νησιά µας τὰ ὁποῖα
ἂν δὲν κατέστρεφαν τὸ δοµηµένο ἀλλὰ καὶ τὸ
«οἰκονοµικὸ» περιβάλλον τους µὲ τὴν ἄναρχη ὑπὲρ,
δόµηση+ τὴν ἔλλειψη ὑποδοµῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ἁρπα,
κτικότητα στὴν παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν+ θὰ µπο,
ροῦσαν νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ἕνα ἐντελῶς ἄλλο ἐπί,
πεδο τουρισµοῦ ἀπὸ τὸν σηµερινὸ «τουρισµὸ τοῦ σα,
κιδίου»- Σὲ ἕνα τουρισµὸ ποὺ θὰ προσπόριζε στοὺς
νησιῶτες πολλαπλὰ ἔσοδα+ τὰ ὁποῖα οὔτε νὰ δια,
νοηθοῦν µποροῦν σήµερα οἱ τυφλωµένοι ἀπὸ τὸ
«ἐδῶ καὶ τώρα» συµπατριῶτες µας 

• Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ποὺ εὐνοεῖ τὴν ἀσέλγεια στὸ πε,
ριβάλλον εἶναι ὅτι ἡ ζηµιὰ ποὺ κάνει ὁ καθένας µό,
νος του εἶναι σχετικὰ µικρὴ καὶ ἀνώδυνη '«ἔ+ καὶ τί
θὰ γίνει ἂν κλείσω τὴ βεράντα µου καὶ τὴν κάνω
δωµάτιο- Κανεὶς δὲν θὰ πάθει τίποτε…»(- Κανεὶς
ὅµως δὲν σκέπτεται καὶ κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ
τὸ ὅτι ἀθροιστικά+ ἡ µικρὴ ἀρχικὰ ζηµιά+ ἐπανα,
λαµβανόµενη χιλιάδες φορὲς καὶ λόγῳ καὶ τῆς γε,
νικότερης νοοτροπίας ποὺ δηµιουργεῖ+ γίνεται πολὺ
µεγάλη-

• Καὶ µιὰ ἀκόµη ἰδιαιτερότητα τῶν περιβαλλοντικῶν
κακοποιήσεων εἶναι ὅτι+ σὲ ἀντίθεση πρὸς ἄλλες
παρανοµίες+ ἀφήνουν µόνιµα καὶ ἀνεξίτηλα «εἰς τὸ
διηνεκὲς» τὰ ἴχνη τῆς καταστροφῆς στὸν ἑλληνικὸ
χῶρο…

• Κοντολογίς+ οἱ πολίτες+ τὸ κράτος+ οἱ ἁρµόδιες ὑπη,
ρεσίες+ οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ δηµοτικοὶ ἄρχοντες ἔχουν
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κάθε συµφέρον νὰ κλείνουν τὰ µάτια9 ἡ κατα,
στροφὴ τοῦ περιβάλλοντος τοὺς ἀφήνει παγερὰ
ἀδιάφορους διότι+ ὅπως εἴπαµε+ τὰ ἀρνητικὰ ἀποτε,
λέσµατά της ἐµφανίζονται µὲ µιὰ σοβαρὴ χρονικὴ
ὑστέρηση- Ἁντίθετα+ οἱ ὅποιες προστατευτικὲς τοῦ
περιβάλλοντος καὶ περιοριστικὲς τῆς αὐθαιρεσίας
παρεµβάσεις ἔχουν σοβαρὸ καὶ ἄµεσο πολιτικὸ κό,
στος γιὰ ὅσους τὶς τολµοῦν- Στὴν οὐσία λοιπὸν µὲ
τὴν πρακτικὴ τῆς καθολικῆς «ὀµερτὰ» τῶν πάν,
των+ οἱ ἀρχὲς παρέχουν µιὰ ἄτυπη «θεσµικὴ» συµ,
παράσταση στὴν καταστροφικὴ διαδικασία-

• Θὰ ποῦµε ξεκάθαρα µερικὰ πασίγνωστα πράγµατα
ποὺ γνωρίζουµε ὅλοι9 σηµαντικὸς ἀριθµὸς ὑπαλλή,
λων τῶν κρατικῶν καὶ τῶν συναφῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ
εἶναι ἐνταγµένες στὴν προστασία τῆς νοµιµότητας
στὴ δόµηση 'πολεοδοµίες+ ἀστυνοµία+ τοπικὲς ὑπη,
ρεσίες τῆς ∆ΕΗ+ ὁρισµένοι δηµοτικοὶ ὑπάλληλοι
κτλ-( προσπορίζονται ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ διανέµουν
µεταξύ τους πολὺ µεγάλα χρηµατικὰ ποσά+ µὲ
ἄνιση βέβαια κατανοµή+ µεταξὺ τῶν ὁποίων προ,
εξάρχουσα θέση ἔχουν οἱ ὑπάλληλοι µὲ θέσεις κλει,
διὰ τῶν ὑπηρεσιῶν πολεοδοµίας-

Συµπέρασµα9 κανένας ἀπολύτως ἀπὸ ὅσους µετέχουν
στὸ κύκλωµα τῶν ἐπεµβάσεων στὸ περιβάλλον+ οὔτε
ἰδιώτης+ οὔτε κράτος+ οὔτε κοινότητα+ οὔτε θεσµικὸς λει,
τουργός+ δὲν ἔχει ἄµεσο προσωπικὸ συµφέρον γιὰ νὰ τὸ
προστατεύσει- Ἁντίθετα+ ὅλοι ἔχουν κάθε+ βραχυπρόθε,
σµο ἔστω+ συµφέρον νὰ τὸ κακοποιήσουν+ µὲ ἀποτέλεσµα
τὸ περιβάλλον νὰ παραµένει εὐάλωτο καὶ ἀπροστάτευτο-



— 16 —

Ἡ καταστροφὴ τῶν ἑλληνικῶν πόλεων9 ἕνα πολὺ σύντοµο
ἱστορικό

«Χρόνος µηδὲν» γιὰ τὸ ἱστορικὸ τῶν ἐπεµβάσεων τῶν
Νεοελλήνων στὸν δοµηµένο χῶρο τους+ µπορεῖ νὰ θεωρη,
θεῖ ἡ δεκαετία τοῦ 084/- Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ἡ χώρα ἔβγαινε
κατεστραµµένη ἀπὸ τὸν πόλεµο καὶ τὸν ἐµφύλιο+ µὲ
πείνα+ φτώχεια+ ἀφανισµὸ τῶν ὑποδοµῶν καὶ ὅλες τὶς
ἄλλες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τῆς ξένης κατοχῆς καὶ τῶν
ἐµφύλιων συγκρούσεων- Προεῖχε λοιπὸν ἐπιτακτικὰ ἡ
ἀνάγκη γιὰ ἐπιβίωση- Ἁπὸ καθαρὰ τεχνικὴ ἄποψη+ ἕνας
µακροπρόθεσµος πολεοδοµικὸς σχεδιασµὸς θὰ ἦταν τότε
ἀπείρως εὐκολότερος ἀπὸ ὅ+τι εἶναι σήµερα- Πολιτικὰ
ὅµως+ ἰδιαίτερα γιὰ ἕνα λαὸ µὴ πειθαρχηµένο καὶ µὴ
ἐκπαιδευµένο σὲ πρακτικὲς µακροπρόθεσµων σχεδια,
σµῶν+ τὸ ἐγχείρηµα+ ξέρουµε σήµερα+ ὅτι θὰ ἦταν ἐντε,
λῶς οὐτοπικό- Ὁ µεγάλος πολεοδόµος Κωνσταντίνος ∆ο,
ξιάδης εἶχε συλλάβει ἄριστα τὴν κατάσταση- Ὑφυπουρ,
γὸς Ἁνοικοδόµησης τῆς χώρας στὰ κρίσιµα χρόνια+ ἀπὸ
τὸ 0834 ὣς τὸ 084/+ γνώριζε σὲ βάθος τί συνέβαινε+ ἀλλὰ
καὶ τί ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ συµβεῖ ― τὸ ὁποῖο+ ἄλλωστε+
δυστυχῶς συνέβη- Ἔκανε+ λοιπόν+ στὴν τότε πολιτικὴ
ἡγεσία τὴν παρακάτω πρόταση9 «Ἡ λαϊκὴ πίεση γιὰ
ἀνοικοδόµηση»+ ἔλεγε+ «ποὺ ἄρχισε ἤδη νὰ ἀσκεῖται εἶναι
τεράστια καὶ ἂν θέλετε δικαιολογηµένη+ γιατὶ οἱ ταλαι,
πωρηµένοι ἀπὸ τὸν πόλεµο καὶ τὸν ἐµφύλιο ἄνθρωποι πρέ,
πει κάπως νὰ µποῦν γρήγορα σὲ σπίτια- Τόσο µεγάλη θὰ
γίνει σύντοµα ἡ πίεση+ ὥστε µὲ βεβαιότητα µποροῦµε νὰ
ποῦµε ὅτι δὲν διαθέτουµε τοὺς ἀναγκαίους µηχανισµοὺς
καὶ δὲν εἴµαστε σὲ θέση νὰ τὴ διαχειριστοῦµε σωστά-
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Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἡ Ἁθήνα+ ποὺ σήµερα ἔχει ἕνα ἀξιόλογο
ἱστορικὸ κέντρο καὶ ποὺ λόγῳ καὶ τῶν ἐκπληκτικῶν
ἀρχαιολογικῶν χώρων της+ ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐκπληκτικοῦ+
ἐπίσης+ φυσικοῦ της περιβάλλοντος 'µοναδικὸς γιὰ πρω,
τεύουσα συνδυασµὸς ἀπὸ βουνά+ θάλασσα+ κοντινὰ νησιὰ
κ-λπ-(+ καὶ ποὺ θὰ µποροῦσε ταχύτατα νὰ γίνει µιὰ ἀπὸ
τὶς λαµπρότερες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες+ κινδυνεύει νὰ
ἀνοικοδοµηθεῖ ἄναρχα καὶ νὰ καταστραφεῖ- Ἡ µόνη ρεα,
λιστικὴ λύση γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ πόλη εἶναι ἡ παρακάτω9 νὰ
διατηρηθεῖ ἄµεσα νοµοθετικὰ ἀνέπαφο ὅλο τὸ ἱστορικὸ
κέντρο+ νὰ ἐκπονηθεῖ ταχύτατα ἕνα+ χονδρικὸ ἔστω+ γε,
νικὸ χωροταξικὸ σχέδιο γιὰ τὸ λεκανοπέδιο+ καὶ νὰ διοχε,
τευθεῖ ὁ ὄγκος τῆς ἀνοικοδόµησης σὲ περιφερειακὲς γει,
τονιές+ ἀλλὰ κυρίως σὲ µικρὲς “δορυφόρους πόλεις” ποὺ
θὰ δηµιουργήσουµε στὴν περιφέρεια τῆς κύριας πόλης-
Αὐτὰ ὅλα+ µὲ πλήρη γνώση µας ὅτι οἱ νέες δορυφόροι πό,
λεις θὰ κατασκευαστοῦν κατὰ ἄθλιο τρόπο+ διότι οὔτε
αὐτὲς µποροῦµε νὰ τὶς διαχειριστοῦµε- Ὅµως+ µὲ τὸν
τρόπο αὐτὸ ἡ Ἁθήνα θὰ σωθεῖ καὶ οἱ δορυφόροι πόλεις+
µετὰ ἀπὸ δύο ἢ τρεῖς γενιές+ θὰ γκρεµιστοῦν καὶ θὰ ξανα,
χτιστοῦν σωστά» 

Φυσικά+ κανεὶς δὲν ἄκουσε τὸν µεγάλο ὁραµατιστὴ µὲ
τὶς τόσο ρεαλιστικὲς ὅµως ἰδέες+ τὶς ὁποῖες+ σηµειῶστε+
ἐφάρµοσαν µετὰ τὸν πόλεµο ―µὲ ἄλλες βέβαια παραµέ,
τρους― τὸ Μιλάνο+ ἡ Ρώµη+ τὸ Παρίσι καὶ κάµποσες
ἄλλες πρωτεύουσες- Ὁ ὁραµατιστὴς ἀποπέµφθηκε καὶ οἱ
προτάσεις του+ ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ σώσουν τὴν πόλη+
µπῆκαν στὸ «χρονοντούλαπο» κάποιου ὑπουργείου- Ἁπο,
τέλεσµα9 ἡ Ἁθήνα ἔχασε τὴ µοναδικὴ εὐκαιρία νὰ γίνει
µιὰ πανέµορφη εὐρωπαϊκὴ πόλη καὶ ἔγινε αὐτὴ ποὺ εἶναι-
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Ἁναπόφευκτα ἀκολούθησαν τὴ µοίρα τῆς πρωτεύουσας
καὶ οἱ ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις9 Θεσσαλονίκη+ Καστοριά+
Βόλος+ Πάτρα+ Ἡράκλειο+ καὶ οἱ δεκάδες ἄλλες ποὺ θὰ
µποροῦσαν καὶ αὐτὲς νὰ γίνουν πανέµορφες…

Μετὰ τὶς πόλεις ἡ καταστροφὴ τοῦ οἰκοπέδου

Θὰ ἀναφερθῶ+ µὲ πολὺ συντοµία+ στὴ θεϊκὴ ὀµορφιὰ τῆς
χώρας πού+ ἀπὸ λάθος του ἴσως+ µᾶς ἐµπιστεύτηκε ὁ
καλὸς Θεός… Ἁκόµη καὶ µὲ µιὰ ἐντελῶς ψυχρὴ καὶ κα,
θόλου ἐθνοκεντρικὴ θεώρηση+ οἱ διάφοροι συνδυασµοὶ τῆς
φύσης ἀνάµεσα στὰ θαλάσσια καὶ τὰ ὀρεινὰ τοπία+ ἡ συ,
νύπαρξη τοῦ ἤπιου κλίµατος+ τῶν χρωµάτων τῆς γῆς καὶ
τῆς θάλασσας+ τῆς ποιότητας καὶ τῆς διαφάνειας τῆς
ἀτµόσφαιρας+ τῶν µοναδικῶν στὸν κόσµο νησιωτικῶν
συµπλεγµάτων+ καὶ ὅλα αὐτὰ µαζὶ µὲ τὰ ἀνείπωτης µα,
γείας κατάλοιπα τῶν παλαιῶν πολιτισµῶν ποὺ πέρασαν
ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο+ εἶναι πράγµατα συγκλονιστικά- Ἐπὶ
πλέον βρίσκονται δύο µόνο βήµατα ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς
Εὐρώπης καὶ σὲ κάθε περίπτωση συνθέτουν µιὰ µοναδι,
κότητα τὴν ὁποία κανονικά+ ἀκόµη καὶ ἐάν+ ἐπαναλαµ,
βάνω+ ἀτενίζαµε ὅλα ἐτοῦτα µὲ ψυχρὴ ὠφελιµιστικὴ καὶ
µόνο µατιά+ θὰ ἔπρεπε νὰ διαφυλάξουµε µὲ ὁποιοδήποτε
κόστος- Τί+ ὅµως+ κάναµε ἐµεῖς µὲ αὐτὸ τὸ «οἰκόπεδο»:

Θὰ ξεκινήσω µὲ τὴν πρώτη καὶ µέγιστη µάστιγα τοῦ
εὐρύτερου ἑλληνικοῦ χώρου καὶ τὴν κύρια ἴσως αἰτία κα,
ταστροφῆς τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου- Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔλλειψη
κανονιστικῶν διατάξεων γιὰ τὶς «χρήσεις γῆς»+ ποὺ ἀνα,
φέραµε στὰ προηγούµενα+ καὶ ἡ περιβόητη+ ἐκτὸς σχε,
δίου+ δόµηση στὰ τέσσερα στρέµµατα- Μένω µάλιστα
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συχνὰ κατάπληκτος µὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ θέµα αὐτὸ δὲν
ἔχει ἀκόµη γίνει ὅσο θὰ ἔπρεπε κατανοητὸ ἀπὸ τὴ µεγάλη
πλειονότητα τῶν συµπατριωτῶν µας-

Ἂν πετάξετε µὲ ἕνα ἀεροπλάνο πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγγλία+
τὴ Γερµανία ἢ τὴ Γαλλία+ θὰ δεῖτε ἀπέραντες ἐκτάσεις
παρθένας γῆς+ ἐνῶ+ ἀνὰ σχετικὰ µεγάλα διαστήµατα+ θὰ
δεῖτε µικροὺς ἢ µεγαλύτερους ὀργανωµένους οἰκισµούς+
περίκλειστους ὅµως µέσα στὰ ὅριά τους- Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς
ἰσχύει καὶ γύρω ἀπὸ τὰ µεγάλα ἀστικὰ κέντρα ἢ καὶ τὶς
πρωτεύουσες+ πράγµα ποὺ φαίνεται ξεκάθαρα τὴ στιγµὴ
τῆς προσγείωσης ἢ τῆς ἀπογείωσης ἀπὸ τὸ ἀεροδρόµιο ἢ
µιᾶς διαδροµῆς µὲ τὸ τρένο9 θὰ δεῖτε ὅτι κάπου τελειώνει
µὲ σαφήνεια ὁ πολεοδοµικὸς ἱστὸς τῆς πόλης καὶ κάπου
ἀρχίζει ἡ ὕπαιθρος-

Ἄν+ ἀντίστοιχα+ πετάξετε πάνω ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα
τῆς χώρας µας+ ἀλλὰ ἀκόµη καὶ πάνω+ ἂς ποῦµε+ ἀπὸ τὴ
Μύκονο+ θὰ ἔχετε µιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ εἰκόνα9 ὁ
ἱστὸς δόµησης γύρω ἀπὸ τὴν Ἁθήνα συνεχίζεται ἀπεριό,
ριστα+ ἐνῶ στὴ Μύκονο πλῆθος σπιτιῶν εἶναι ἐγκατε,
σπαρµένα µέχρι τὰ κορφοβούνια- Ὅλα αὐτὰ χτίζονται µὲ
βάση µιὰ «ἔλλειψη» καὶ µιὰ «διάταξη»9 'α( τὴν ἔλλειψη
προκαθορισµένων «χρήσεων γῆς»· αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἡ
ἑλληνικὴ γῆ δὲν εἶναι χαρακτηρισµένη ἀπὸ πρὶν καὶ στὸ
πλαίσιο κάποιου χωροταξικοῦ σχεδίου+ κτηµατολογίου ἢ
δασολογίου ―ὅπως γίνεται σὲ ὅλες+ χωρὶς ἐξαίρεση+ τὶς
χῶρες τοῦ δυτικοῦ καὶ ὄχι µόνο κόσµου― σὲ ἀστική+ γε,
ωργική+ δασική+ δηµόσια ἢ ἰδιωτική+ βιοµηχανικῶν ἢ
ἐµπορικῶν χρήσεων κ-λπ-+ διότι πολὺ ἁπλὰ τέτοια ρυθµι,
στικὴ καταγραφὴ τῆς γῆς δὲν ὑπάρχει+ καὶ 'β( τὴν περί,
φηµη διάταξη τῶν τεσσάρων στρεµµάτων γιὰ τὴν ὁποία
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µιλήσαµε+ βάσει τῆς ὁποίας ἂν ἔχεις τέσσερα στρέµµατα
σὲ ὁποιοδήποτε σχεδὸν σηµεῖο τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας
―µὲ ἐλάχιστες ἑξαιρέσεις― µπορεῖς νὰ χτίσεις ἕνα ἢ
περισσότερα κτίσµατα-

Θὰ ἐπαναλάβουµε κουραστικὰ ὅτι ἡ δυνατότητα δόµη,
σης ἐκτὸς σχεδίου δὲν ὑπάρχει σὲ καµία ἄλλη εὐνοµού,
µενη χώρα ― καὶ αὐτὸ βέβαια κάτι σηµαίνει- Στὴ χώρα
µας+ ἐφόσον διαθέτεις 3 στρέµµατα+ ὄχι µόνο µπορεῖς νὰ
κτίσεις σχεδὸν παντοῦ+ ἀλλά+ µὲ τὶς ἄπειρες παρεκκλίσεις
ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν νοµοθετηθεῖ+ µπορεῖς σὲ πολλὲς
περιπτώσεις νὰ κτίσεις καὶ σὲ πολὺ µικρότερη ἐπιφάνεια9
σὲ 1 στρέµµατα+ σὲ 0+1 στρέµµατα+ ἀκόµη καὶ σὲ 64/
µέτρα 

Sὸ ἀποτέλεσµα τοῦ ἀπίστευτου αὐτοῦ «µπάχαλου»+ τὸ
ὁποῖο δηµιουργήθηκε ἀπὸ τὰ πολλαπλὰ καὶ διαπλεκόµενα
συµφέροντα καὶ ἔγινε ἀνεκτὸ ἀπὸ τὴν πολιτεία µὲ αἰτία
τὸ περιβόητο «πολιτικὸ κόστος»+ εἶναι τὸ µεγαλύτερο
ἴσως ἔγκληµα σὲ βάρος τοῦ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ χώ,
ρου- Αὐτός+ χωρὶς µάλιστα νὰ ὑπάρχει ὁδὸς ἐπιστροφῆς+
παραδόθηκε ἔτσι ἐντελῶς ἀνυπεράσπιστος στὰ χέρια τῶν
βιαστῶν του 

∆ὲν µᾶς ἔφθανε ὅµως τὸ συντελούµενο στὸν τόπο µας
ἔγκληµα+ ἀλλὰ ἀκοῦµε καὶ πράγµατα ὅπως9 «ἔλα τώρα+
καηµένε+ παντοῦ+ στὶς µεσογειακὲς χῶρες+ τὰ ἴδια γίνον,
ται»- ∆ὲν ὑπάρχει µεγαλύτερο ψεῦδος- Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι στὶς τρεῖς περίπου πρῶτες µεταπολεµικὲς δεκαετίες+
τὰ πράγµατα+ λόγῳ τῆς στεγαστικῆς πίεσης+ εἶχαν ξεφύ,
γει καὶ ἐκεῖ- Τόσο στὴ Νότια Γαλλία+ ὅσο καὶ στὴν Ἰτα,
λία καὶ τὴν Ἰσπανία+ ἔχουµε κάµποσα δείγµατα κατα,
στροφικῆς ὑποβάθµισης ἀκτῶν ἀλλὰ καὶ ἄλλων περιοχῶν
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ἀπὸ τὴν ὑπερδόµηση- Ὅµως κάποια στιγµὴ ἔγινε ἡ ἀπο,
φασιστικὴ στροφὴ καὶ στὶς τρεῖς χῶρες+ αὐτὴ ποὺ µάταια
περιµένουµε τόσο καιρὸ νὰ γίνει καὶ στὴ χώρα µας- Καὶ
ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ἔγινε ἡ στροφή+ τὰ ἀστεῖα τελείωσαν 
Ἐπειδὴ µάλιστα στὸν τόπο µας µιλᾶµε κάθε τόσο ἀπα,
ξιωτικὰ γιὰ τὸ «ἰσπανικὸ µοντέλο»+ θὰ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι
ἔτυχε+ σχετικὰ πρόσφατα+ νὰ περιοδεύσω σὲ µεγάλο τµῆ,
µα τῆς Νότιας Ἰσπανίας καὶ τῆς Ἁνδαλουσίας- Ἔµεινα
ἄναυδος 'καὶ µὲ ἔντονο αἴσθηµα ζήλειας+ ὁµολογῶ( ἀπὸ
τὸν σεβασµὸ στὸ τοπίο καὶ τὸ γενικὸ νοικοκύρεµα τῆς
ὑπαίθρου ποὺ συνάντησα9 ἀπέραντες ἐκτάσεις παρθένας
γῆς ἄριστα διευθετηµένες+ καὶ κάθε τόσο µικροὶ ἢ µεγα,
λύτεροι οἰκισµοὶ µέσα σὲ αὐστηρὰ καθορισµένα ὅρια…

Καὶ τὰ ὑπόλοιπα…

Ἐλλείψει χρόνου+ σταχυολογῶ+ ἐλάχιστα µόνο+ ἀπὸ τὰ
πολλὰ καὶ ἀπίστευτα ποὺ συµβαίνουν στὴ χώρα µας σὲ
σχέση µὲ τὸ περιβάλλον9

― Ἐξακολουθοῦν νὰ λειτουργοῦν στὴ χώρα µας πολ,
λοὶ παράνοµοι «Χῶροι Ἁνεξέλεγκτης ∆ιαθέσεως Ἁπο,
βλήτων» 'ἢ ΧΑ∆Α( ποὺ εἶναι χῶροι ὅπου ἁπλὰ τὰ φορ,
τηγὰ ἀδειάζουν τὰ σκουπίδια ὅπως εἶναι+ παρὰ τὴ ρητὴ
κοινοτικὴ ἀπαγόρευση καὶ τὰ τσουχτερὰ πρόστιµα-

― Παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τῆς ΕΟΚ+ καὶ πάλι+ ἐξα,
κολουθεῖ ἡ φοβερὴ ρύπανση ἀπὸ τὰ ἐργοστάσια λιγνίτη
τῆς ∆ΕΗ-

― Τὰ ὑπόγεια καὶ τὰ ἐπιφανειακὰ νερὰ τῶν ποταµῶν
καὶ τῶν λιµνῶν 'οἱ πιὸ γνωστὲς περιπτώσεις εἶναι αὐτὲς
τοῦ Ἁσωποῦ ποταµοῦ καὶ τῆς Κορωνείας λίµνης(+ ἀλλὰ



καὶ οἱ βιότοποι καὶ τὰ δάση+ ρυπαίνονται ἀπὸ τὴν ἀλόγι,
στη χρήση φυτοφαρµάκων σὲ εὐρεία κλίµακα καὶ ἀπὸ τὴν
τραγικὴ ἀνεπάρκεια τῶν ἐγκαταστάσεων ἐπεξεργασίας
τῶν ἀστικῶν καὶ τῶν βιοµηχανικῶν ἀποβλήτων στὸ µε,
γαλύτερο µέρος τῆς χώρας-

― Στὴ χώρα ὑπάρχουν καταγραµµένες πάνω ἀπὸ τε,
τρακόσιες περιοχὲς ποὺ λόγῳ φυσικοῦ κάλλους ἔχουν
ἐνταχθεῖ στὸ δίκτυο M@STQ@- Ἡ ἐπιφάνειά τους κατα,
λαµβάνει συνολικὰ 23-/// περίπου τετραγωνικὰ χιλιόµε,
τρα ἢ τὸ 16$ περίπου τῆς ἐπιφάνειας τῆς χώρας '10$ γιὰ
τὶς χερσαῖες ἐκτάσεις καὶ 5$ περίπου γιὰ τὶς θαλάσσιες(-
Ἁπὸ τὶς τετρακόσιες περιοχές+ µόνο ὀγδόντα ἑπτὰ ἔχουν
ὑπαχθεῖ σὲ κάποιους ὑποτιθέµενους «φορεῖς προστασίας»-

― Ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 2/$ περίπου τῶν νεόδµητων
κατοικιῶν 'τῆς τάξης τῶν 0+4 ὡς 0+6 ἑκατοµµυρίων κα,
τοικιῶν( εἶναι εἴτε ἐντελῶς αὐθαίρετες εἴτε χτίστηκαν µὲ
σοβαρὲς πολεοδοµικὲς παραβάσεις-

― Θὰ θυµίσω ἀκόµη ὅτι σὲ καθηµερινὴ βάση παρακο,
λουθοῦµε τὴν κατασπατάληση καὶ τὴν ὑπεράντληση τῶν
νερῶν µὲ τὶς χιλιάδες ἀνεξέλεγκτες γεωτρήσεις+ τὴ βαθ,
µιαία ἐρηµοποίηση τοῦ ἐδάφους+ τὴν ἀποξήρανση τῶν βιό,
τοπων καί+ βέβαια+ τὶς ἀδικαιολόγητες φοβερὲς πυρκα,
γιὲς τῶν δασῶν τῆς χώρας-

Ὑπάρχουν ἐλπίδες:

Ἁπάντηση9 ἐλάχιστες-
'0( Ἐλπίδα πρώτη9 µερικοὶ εὐαισθητοποιηµένοι ἰδιῶ,

τες ἢ περιβαλλοντικὲς ὀργανώσεις+ ἐλάχιστοι φωτισµένοι
δήµαρχοι 'µὲ τὶς ἐλπίδες ὅλων πλέον νὰ συγκεντρώνονται
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στοὺς δηµάρχους τῆς πρωτεύουσας καὶ τῆς συµπρω,
τεύουσας(+ µερικὰ ἔντυπα καὶ τηλεοπτικοὶ σταθµοὶ ποὺ
ἔχουν καὶ αὐτοὶ εὐαισθητοποιηθεῖ- Παρακολουθοῦν ἢ κα,
ταγγέλλουν τὰ ὅσα συµβαίνουν+ ἀνήµποροι ὅµως+ τὶς πε,
ρισσότερες φορές+ νὰ ἐπέµβουν ἀποτελεσµατικά+ γιατὶ
ὅλοι αὐτοὶ µαζὶ δὲν ἔχουν ἀκόµη φθάσει στὸν ἀναγκαῖο
ὄγκο µιᾶς «κρίσιµης µάζας»+ τέτοιας ποὺ θὰ ἦταν σὲ
θέση νὰ ἐπιφέρει τὶς κοινωνικὲς ἀνατροπὲς οἱ ὁποῖες πρέ,
πει κάποτε νὰ συντελεστοῦν- Ἁσφαλῶς αὐτοὶ ὅλοι ὁλοένα
πληθαίνουν καὶ ἰσχυροποιοῦνται+ ἀλλὰ τὸ θέµα εἶναι ἂν οἱ
ρυθµοὶ τῆς ἰσχυροποίησής τους εἶναι ταχύτεροι ἢ βραδύ,
τεροι ἀπὸ τοὺς ρυθµοὺς τῆς καταστροφῆς…

'1( Ἐλπίδα δεύτερη9 τὸ ἁρµόδιο Ὑπουργεῖο Περιβάλ,
λοντος- Πρέπει νὰ ποῦµε ἐδῶ ὅτι+ ἄσχετα ἀπὸ ὁποιαδή,
ποτε πολιτικὴ τοποθέτηση+ ἡ ἐκφρασµένη «εὐαισθησία
προθέσεων» ―ὄχι ὅµως ἀκόµη ἀποτελεσµάτων— γιὰ
περιβαλλοντικὰ θέµατα τῆς σηµερινῆς ὑπουργοῦ δὲν ἔχει
καµιὰ ἀπολύτως σχέση µὲ τὴν ἀθλιότητα τῶν προηγού,
µενων ἀντίστοιχων διαχειρίσεων καὶ τῶν δύο βέβαια µε,
γάλων κοµµάτων- Μὲ τὸν πρόσφατο νόµο γιὰ τὴ βιοποι,
κιλότητα+ ἡ ὑπουργὸς προσπάθησε κάτι νὰ διασώσει γιὰ
τὴ δόµηση στὶς περιοχὲς M@STQ@+ ὅπως ἡ ἀπαγόρευση
τῆς διάσπασης µεγαλύτερων ἐκτάσεων σὲ κοµµάτια µι,
κρότερα ἀπὸ 0/ στρέµµατα- Ὅσοι ὅµως εἶχαν ἤδη γή,
πεδα 3 στρεµµάτων θὰ µποροῦν ἀκόµη νὰ κτίσουν µὲ ὁρι,
σµένους ἔστω περιορισµούς- Πάρθηκαν ἐπίσης µέτρα γιὰ
τὴ δηµιουργία περιφερειακῶν πάρκων στὰ σύνορα τῶν
οἰκισµῶν+ γιὰ τὴν προστασία µικρῶν ὑγρότοπων+ καθὼς
καὶ κάποια πρόσθετα µέτρα γιὰ τὴ δόµηση σὲ παράκτιες
ζῶνες- Μὲ ἕναν ἄλλο νόµο ψηφίστηκαν καὶ µερικὲς περιο,
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ριστικὲς διατάξεις γιὰ τὴν ὑπερδόµηση στὰ νησιά-
Ὁµολογῶ ὅτι πολλοὶ ἐλπίζαµε µέσα µας σὲ δραστικό,

τερα µέτρα ἀπὸ τὴν ὑπουργό+ ὅπως π-χ- τὴν καθολικὴ
κατάργηση τῆς ἐκτὸς σχεδίου δόµησης- Πρέπει ὅµως νὰ
εἴµαστε ρεαλιστές9 ὅποιος παρακολούθησε µὲ ποιὸ τρόπο+
καὶ ἐνῶ ἡ ὑπουργὸς ἦταν µόνη καὶ χωρὶς εὐρύτερη κυβερ,
νητικὴ στήριξη+ ἔπεσαν ἐπάνω της γιὰ νὰ τὴν κατασπα,
ράξουν πρῶτοι οἱ βουλευτὲς τοῦ δικοῦ της κόµµατος+ κα,
τηγορώντας την ὅτι «σκοτώνει τὴν οἰκοδοµὴ» ἢ ὅτι «ἀδι,
κεῖ τοὺς φτωχούς»+ θὰ καταλάβει ὅτι τὸ περιβαλλοντικὸ
παιχνίδι στὸν τόπο µας εἶναι πλέον χαµένο ὁριστικά9 κα,
νεὶς ἀπολύτως πολιτικὸς δὲν θὰ µπορεῖ στὸ µέλλον νὰ θί,
ξει τὸ «κεκτηµένο δικαίωµα» τοῦ Νεοέλληνα στὴν ἐκτὸς
σχεδίου δόµηση-

'2( Ἐλπίδα ἀπελπισίας9 µὲ δεδοµένο πλέον ὅτι οἱ Ἕλ,
ληνες θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ µποροῦν νὰ κτίζουν παντοῦ+
τουλάχιστον νὰ ἐλέγχεται αὐστηρὰ τὸ τί θὰ κτίζουν+
πράγµα ποὺ εἶναι ἀπόλυτα ἐφικτό-

'3( Ἐλπίδα ἀνοµολόγητη9 λόγῳ τῆς οἰκονοµικῆς κρί,
σης καὶ τοῦ «στεγνώµατος» τῶν τραπεζικῶν δανείων+ ἡ
διόγκωση τῆς ὑπερδόµησης στὴν ὕπαιθρο θὰ καθυστερή,
σει γιὰ κάµποσα χρόνια…

Τὰ αἴτια

Γιατί+ ἄραγε+ συµβαίνουν ὅλα αὐτὰ στὴ χώρα µας: Μιὰ
πρώτη+ κάπως ἐπιφανειακή+ «ἀπάντηση ὑπεκφυγῆς» θὰ
ἦταν9 αὐτὰ ὅλα συµβαίνουν γιὰ τοὺς ἴδιους ἀκριβῶς λό,
γους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν µποροῦµε νὰ φτιάξουµε σωστὴ
παιδεία+ σωστὴ δικαιοσύνη+ σωστὸ σύστηµα ὑγείας+ κα,
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λύτερο καὶ µικρότερο κράτος+ βουλευτὲς µὲ συνείδηση τοῦ
«δηµοσίου συµφέροντος»+ ἀνταγωνιστικὴ οἰκονοµία+ καὶ
ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ αὐτὲς τὶς δύσκολες µέρες βρίσκουµε συ,
νεχῶς µπροστά µας- Αὐτὰ ὅλα συµβαίνουν γιὰ τοὺς ἴδι,
ους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἐµεῖς ὅλοι ἐπιτρέπουµε
ἀκόµη στοὺς συνδικαλιστὲς νὰ ἀποκλίνουν κραυγαλέα
ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ θεσµικὸ ρόλο τους+ γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους
γιὰ τοὺς ὁποίους στὸν τόπο µας δὲν πάει ποτὲ φυλακὴ κα,
νένας ἀπατεώνας+ γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους γιὰ τοὺς ὁποί,
ους παραγράφεται+ µὲ τὸν ἄθλιο τρόπο ποὺ παραγράφεται+
ἡ εὐθύνη τῶν ὑπουργῶν+ γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους γιὰ τοὺς
ὁποίους συµβαίνουν στὸν τόπο µας τὰ µύρια ὅσα παρό,
µοια καὶ ἐξοργιστικά-

Ποιοί+ ὅµως+ εἶναι τέλος πάντων αὐτοὶ ὅλοι οἱ µυστη,
ριώδεις «ἴδιοι λόγοι»: Ἁπὸ ἐδῶ καὶ πέρα+ καὶ παρὰ τὸ
πλῆθος τῶν µέχρι σήµερα σοβαρῶν ἢ λιγότερο σοβαρῶν
προσεγγίσεων+ ἐγὼ τουλάχιστον δὲν εἶµαι σὲ θέση νὰ
ἀπαντήσω- Κάνω λοιπὸν ἔκκληση στὸ ἵδρυµα ποὺ µᾶς φι,
λοξενεῖ ἐδῶ ἀπόψε+ νὰ συµβάλλει καὶ αὐτὸ στὶς συλλο,
γικὲς νοητικὲς διαδικασίες ποὺ ξεκίνησαν ἤδη ἀπὸ ἄλλα
ἱδρύµατα καὶ ὀργανισµούς+ µὲ σκοπὸ νὰ ἐρευνηθεῖ τὸ
θέµα σὲ βάθος ― τὸ µέγιστο ἴσως αὐτὸ θέµα ποὺ κατα,
δυναστεύει τὴ φυλὴ τῶν Ἑλλήνων-
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