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Το ελληνικο κράΤος μετά τον κα-
ταστροφικό σεισμό του 1999 ξεκίνη-
σε το 2001 ένα πρόγραμμα ελέγχου 
και καταγραφής των περίπου 80.000 
δημοσίων κτιρίων, που όχι μόνο δεν 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αλ-
λά έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 
λιγότερο από 20% και μόνο σε επίπε-
δο προσεισμικού οπτικού ελέγχου.
Κακώς πιστεύεται ότι οι έλεγχοι αυτοί 

είναι ευθύνη του ΟΑΣΠ και του αντί-
στοιχου υπουργείου. Είναι ευθύνη των 
δήμων, των περιφερειών και των δη-
μοσίων οργανισμών. Αυτό που οφεί-
λει να κάνει ο ΟΑΣΠ είναι να συγκε-
ντρώνει τα στοιχεία. Το τελικό ΟΚ το 
δίνουν οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αν δεν 
ανταποκρίνονται, οφείλεται να ακολου-
θηθούν οι προβλεπόμενες από τον νό-
μο διαδικασίες.

ςε ςυζηΤηςεις που είχα με αρκετούς 
δημάρχους, άκουγα συνεχώς την επω-
δό ότι «ο ΟΑΣΠ και η πολιτεία δεν μας 
δίνουν κονδύλια». Ομως, ένας δήμος 
που είναι υπεύθυνος και θέλει να προ-
φυλάξει τον πληθυσμό του μπορεί να 
προχωρήσει σε ελέγχους χρησιμοποι-
ώντας τους δικούς του μηχανικούς και 
μέσα σε κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονι-
κό διάστημα να τους έχει ολοκληρώσει.

Με βάςη το υλικό αυτό, οι δήμοι θα 
εντοπίσουν τα πλέον τρωτά κτίρια, 

τους ιδιοκτήτες των οποίων θα ενη-
μερώσουν ότι οφείλουν να προχωρή-
σουν στις δέουσες επισκευές. Φυσικά, 
σε κατασκευές που ιδιοκτήτης είναι το 
Δημόσιο, τότε αυτό έχει την αντίστοι-
χη ευθύνη. Νομίζω ότι οι περιφερεια-
κές διοικήσεις δεν έχουν πάρει το πρό-
γραμμα αυτό στα σοβαρά. Δύο πανη-
γύρια λιγότερα να κάνει ένας δήμος 
μπορεί να εξασφαλίσει πόρους για να 

υποστηρίξει τον έλεγχο της αντισεισμι-
κότητας πολλών υποδομών.

άλλά δεν εινάι μόνο τα δημόσια 
κτίρια. Υπάρχουν δραματικά δομικά 
προβλήματα στις σύγχρονες ελληνι-
κές πόλεις, όπως:
fΕλλειψη κατάλληλων ελεύθερων χώ-
ρων για τη διασπορά του πληθυσμού 
και την εγκατάσταση των πληγέντων.
fΕλλειψη προσβάσεων ακόμη και για 
τα ασθενοφόρα και τις δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής και των άλλων μονά-
δων έκτακτης βοήθειας.
fΕπικίνδυνη συνύπαρξη κατοικιών 
και γραφείων με επικίνδυνες χρήσεις 
όπως βενζινάδικα, καταστήματα εμπο-
ρίας υγραερίου κ.ά.
fΥπαρξη αγωγών καυσίμων μέσα 
στον οικιστικό ιστό, όπως το φυσικό αέ-
ριο σε αστικές περιοχές ή η κηροζίνη 
για το αεροδρόμιο των Σπάτων, καθώς 
μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέ-
πειες σε περίπτωση ισχυρού σεισμού. 

ςηΜερά, η επιστήμη μάς δίνει τη δυ-
νατότητα να εξομοιώσουμε στον υπο-
λογιστή το πώς συμπεριφέρεται μία πό-
λη σε διάφορους πιθανούς σεισμούς 
και να δούμε τις βλάβες ακόμα και σε 
επίπεδο κολόνας! Αυτά είναι γνωστά 
ως σεισμικά σενάρια.

Τελος, θα κλείσω με ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα. Μετά τον τρόμο 

που προκάλεσε ο καταστροφικός σει-
σμός στην κεντρική Ιταλία και τις ανα-
τριχιαστικές εικόνες με τα ισοπεδωμέ-
να χωριά και τα θύματα του εγκέλα-
δου, το μικρό χωριό Νόρτσα είναι το 
μόνο που δεν χωρά μέσα στην εικό-
να της καταστροφής, καθώς μολονό-
τι απείχε μόλις 17 χιλιόμετρα από το 
επίκεντρο, δεν καταμετρά σημαντικές 
ζημιές ή απώλειες.

ο λογος που σώθηκε η μικρή αυτή, 
γεμάτη από τουρίστες, γραφική κοινό-
τητα οφείλεται στην προνοητικότητα 
των κατοίκων και της τοπικής αυτοδι-
οικητικής Αρχής να ανακαινίσει και να 
στερεώσει όλα τα επικίνδυνα κτίρια. 

Μιά προςπάθειά που ξεκίνησε το 
1979, έπειτα από ένα θανατηφόρο 
χτύπημα του εγκέλαδου. Οπως φά-
νηκε, το εγχείρημα απέδωσε. Εύχο-
μαι οι ελληνικές πόλεις να μοιάσουν 
στη Νόρτσα. 
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 Στην Ελλάδά εκλύεται περισ-
σότερο από το 50% της σεισμικής 
ενέργειας της Ευρώπης. Οι σεισμοί 
δεν μπορούν να αποφευχθούν. Οι 
καταστροφές, όμως, από τους σει-
σμούς μπορούν να αποφευχθούν ή 
τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν.

η Τράγικη αντίφαση που εκδηλώ-
νεται ανέκαθεν στη χώρα μας είναι 
ότι από τη μία πλευρά υπάρχει η βε-
βαιότητα του σεισμού που οπωσδή-
ποτε θα συμβεί και από την άλλη η 
επιπολαιότητα με την οποία αντιμε-
τωπίζεται η αντισεισμική προστασία 
της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τον κοινωνικό ιστό, τη ζωή και την 
περιουσία των κατοίκων.

άς άνάφερω ένα παράδειγμα: Ενας 
μεγάλος αριθμός οικογενειών (υπο-
λογίζεται σε πάνω από 59.000 μόνο 
από τον τελευταίο σεισμό της Αθή-
νας το 1999) χαμηλής εισοδηματικής 
τάξης ζει σε κατοικίες που είχαν χα-
ρακτηριστεί ακατάλληλες για χρήση.

Χιλιάδες πληγενΤες επέλεξαν εξ 
ανάγκης να παρακάμψουν τις δια-
δικασίες που ουσιαστικά εμπόδιζαν 
την έκδοση αδειών επισκευής (ελά-
χιστες ήταν οι αιτήσεις και ακόμη λι-
γότερες οι άδειες για επισκευές και 
ανακατασκευές) και προχώρησαν 
στην επισκευή των ακινήτων τους, 
ενώ τις περισσότερες φορές έπεσαν 
στα πλοκάμια επιτήδειων εργολά-
βων της ελεύθερης αγοράς, χωρίς 
τη συμβολή επιστήμονα μηχανικού. 

Τά ΜεΤρά που ελήφθησαν ήταν 
αποσπασματικά, μίζερα και τελικά 
επικίνδυνα, με έμφαση το επιφανει-
ακό «μπάλωμα» και τη διακοσμητι-
κή αποκατάσταση, δίνοντας έμφα-
ση στο πλακάκι και όχι στην κολόνα. 
Σήμερα κανείς δεν ξέρει ποια κτίρια 
-και πώς- επισκευάστηκαν και φυσι-
κά δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί σε 
έναν νέο σεισμό.

άλλά κάι οι επισκευές που έγιναν με 
άδειες (χωρίς έλεγχο βέβαια και αυ-
τές) ακολούθησαν την καταστροφική 
κρατική κατεύθυνση, η οποία, αντί 
να επιβάλει τη θωράκιση των πληγέ-
ντων κτιρίων, καθόρισε την επισκευή 
τους με την επαναφορά στην κατά-
σταση που ήταν αυτά τα κτίρια πριν 
από τους σεισμούς, δηλαδή στην κα-
τάσταση στην οποία υπέστησαν τις 
καταστροφές.

ςηΜερά, παρά τις προτάσεις των 
επιστημόνων, δεν έχει ακόμη ολο-
κληρωθεί η δημιουργία μητρώου 
βλαβέντων κτιρίων, που θα περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των επισκευών τους και θα 
λειτουργεί ως βιβλίο αναφοράς σε 
κάθε μεταβίβαση και ενοικίαση. Τε-
ράστιο, επίσης, θέμα είναι η ασφά-
λεια των κτιρίων μαζικής συνάθροι-
σης, που πρέπει, κατά προτεραιότη-
τα, να ελεγχθούν διεξοδικά και όχι με 
πρόχειρους οπτικούς ελέγχους. Ανα-
φέρομαι σε νοσοκομεία, δημόσιες 
υπηρεσίες, ναούς, σχολεία, φροντι-
στήρια, χώρους διασκέδασης κ.λπ.
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