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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Το Δ.Σ. του συλλόγου εκπ/κών Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» εκφράζει τα
συλλυπητήριά του στις οικογένειες των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας στη Μάνδρα και στη
Ν.Πέραμο Αττικής. Εκφράζει ταυτόχρονα και την αγανάκτησή του γιατί η αναφορά των αιτιών,
κάθε φορά σε ανάλογες καταστροφές, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και η συνήθεια ότι πρέπει να
μάθουμε να ζούμε με αυτά, από διάφορους «ειδικούς» και πολιτικούς «αρμόδιους», είναι
τουλάχιστον προκλητική και εξοργιστική.
Η πραγματικότητα είναι ότι από τα 700 ποτάμια και ρέματα της Αττικής σήμερα υπάρχουν
λιγότερα από 50 με τα υπόλοιπα να έχουν τσιμεντωθεί. Τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, μοιράζει κοινωνικά αντίδωρα εξαπάτησης των πιο φτωχών εργαζομένων, συνταξιούχων και
ανέργων, θύματα μιας αντιλαϊκής πολιτικής που συνεχίζεται, η γύμνια και η ταξική επιλογή του
κράτους φορομπήχτη και υπηρέτη της «επιχειρηματικότητας», αποκαλύπτεται ανάγλυφα με το
χαμό των 20 (μέχρι στιγμής) ανθρώπων, εκατοντάδων άλλων εγκλωβισμένων και χιλιάδων
κατεστραμμένων σπιτιών και περιουσιών.
Η προστασία του λαού από κάθε φυσικό φαινόμενο αντιμετωπίζεται από το κράτος και τις
κυβερνήσεις (τωρινή και προηγούμενες) με την ίδια ταξική τακτική. Αυτό φαίνεται από τους
προϋπολογισμούς της περιφέρειας και των δήμων .
Η λογική των ισοσκελισμένων και κερδοφόρων προϋπολογισμών είναι η απαξίωση κάθε
έργου που δεν αποδίδει κέρδος:
Η αντιπλημμυρική προστασία (δεν φέρνει κέρδη)
Η αντισεισμική θωράκιση (δεν φέρνει κέρδη)
Η αντιπυρική πρόβλεψη (δεν φέρνει κέρδη)
Όταν η αντιπλημμυρική προστασία αντιμετωπίζεται με λογική κόστους –οφέλους και όχι ως
σύγχρονη βασική κοινωνική ανάγκη με ευθύνη του κράτους, οι φτωχογειτονιές και ο εργαζόμενος
λαός θα το πληρώνει πολύ ακριβά και με τη ζωή του.
Τα αντιπλημμυρικά έργα δεν επιλέγονται γιατί δεν είναι ανταποδοτικά. Δεν είναι διόδια για να
αποφέρουν εκατομμύρια ευρώ κέρδη, με αποτέλεσμα με μία ώρα μπόρας να χάνονται ανθρώπινες
ζωές, φτωχοί άνθρωποι, να καταστρέφονται οικογένειες. Η απώλεια ανθρώπων από καιρικά
φαινόμενα αποτελεί επανάληψη μιας τραγικότητας που φέρνει στην επιφάνεια επίκαιρα ερωτήματα
σχετικά με το είδος, τους αποδέκτες, τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης που ευαγγελίζεται η
κυβέρνηση.
Απαιτούμε:
Άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών.
Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με οξυμένα και εμφανή
προβλήματα, ώστε οι άνθρωποι που χάθηκαν να είναι οι τελευταίοι.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
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