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ένα παράνοµο αµαξοστάσιο και εµποδίζοντας την διάνοιξη του ρέµατος 
Σούρες. Στις 20 Μαΐου του 1998 η ΕΥ∆ΑΠ ενηµερώνει ξανά τον δήµο ότι 
δεν έχει προχωρήσει σε καµία ενέργεια. «Ο δήµος Μάνδρας παρακαλείται 
εκ νέου για την αποµάκρυνση του εργοταξίου και των µηχανηµάτων, ώστε 
να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε τη διάνοιξη του ρέµατος Σούρες», κα-
ταλήγει το έγγραφο. Η «R» έχει στη διάθεσή της αντίστοιχη γραπτή έκκλη-
ση προς τον δήµο και από τον ΟΕΚ, ιδιοκτήτη της έκτασης. «Η µη διάνοιξη 
του ρέµατος Σούρες, που διέρχεται από την έκταση ιδιοκτησίας του ΟΕΚ 
στη Μάνδρα, οφείλεται στην ύπαρξη του εργοταξίου σας εντός της συγκε-
κριµένης έκτασης… Παρακαλούµε όπως προβείτε άµεσα στη µεταφορά του 
εργοταξίου σας από την ιδιοκτησία του ΟΕΚ», αναφέρεται σε έγγραφο µε 
ηµεροµηνία 17 Απριλίου του 1997. Από το 1990 µέχρι το 2002 δήµαρχος 
Μάνδρας είναι ο Αλέξανδρος Μαραγκός, µε την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ. 
Το αµαξοστάσιο όχι µόνο δεν αποµακρύνθηκε ποτέ, αλλά αποτέλεσε και το 
σηµείο εντοπισµού θυµάτων της φονικής πληµµύρας της 15ης Νοεµβρίου. 

Σχέδιο… πληµµύρας 
Στις 24 Σεπτεµβρίου του 2003 η υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, Β. Παπανδρέου, και ο 
υφυπουργός Γεωργίας Φώτης Χατζηµιχάλης υπογράφουν την «Τροποποί-
ηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Μάνδρας», που δηµο-
σιεύεται σε ΦΕΚ. Το νέο σχέδιο έχει στόχο την οικιστική ανάπτυξη της περι-
οχής, καθώς προβλέπει την επέκταση του πολεοδοµικού σχεδίου και τη δη-

«Κ
ύριε δήµαρχε, η µη διάνοιξη του τµή-
µατος του ρέµατος Σούρες οφείλεται 
στην ύπαρξη του εργοταξίου σας 

εντός της συγκεκριµένης έκτασης… Η διάνοιξη 
κρίνεται επιτακτική για την αντιµετώπιση ενδε-
χόµενου πληµµυρικού φαινοµένου». Ηταν το 
1997 όταν ο τότε Οργανισµός Εργατικής Κα-
τοικίας και η ΕΥ∆ΑΠ ειδοποιούσαν τον δήµο 
Μάνδρας για την επικινδυνότητα της αυθαιρε-
σίας του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι 
δηµοτικές υπηρεσίες είχαν µπαζώσει το ρέµα 
Σούρες, εγκαθιστώντας αµαξοστάσιο, σε έκτα-
ση µάλιστα που ανήκει στον ΟΕΚ. Είκοσι χρό-
νια αργότερα, αυτή η αυθαιρεσία συνέβαλε 
στη γιγάντωση του πληµµυρικού φαινοµένου 
που παρέσυρε στον θάνατο πάνω από 20 αν-
θρώπους. Είκοσι χρόνια αργότερα, οι αρµόδιες 
υπηρεσίες εξακολουθούν να αλληλογραφούν, 

προσπαθώντας να βγάλουν από το αρχείο το 
έργο αντιπληµµυρικής θωράκισης της περιοχής. 
Και βεβαίως, το ρέµα παραµένει µπαζωµένο…

Εγγραφα-ντοκουµέντα, που θέτουν πρώ-
ην και νυν κρατικούς λειτουργούς προ των ευ-
θυνών τους, αποκαλύπτει η Realnews. Οπως 
φαίνεται από τα στοιχεία που συνέλεξε η δη-
µοσιογραφική έρευνα, οι ευθύνες για τη φο-
νική πληµµύρα χρονολογούνται από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90, φτάνοντας µέχρι και το 
2017. Αδιαµφισβήτητα, χρονιά ορόσηµο απο-
τελεί το 2003, όταν η τότε υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, 
Βάσω Παπανδρέου, υπέγραψε το νέο Πολεο-
δοµικό Σχέδιο Μάνδρας, από το οποίο απου-
σίαζε οποιαδήποτε πρόβλεψη για τα ρέµατα. 

∆ηµοτική καταπάτηση
Στις 29 Ιανουαρίου του 1997 η ΕΥ∆ΑΠ, που τό-
τε διέθετε την Υπηρεσία Εποπτείας Χειµάρρων, 
ενηµερώνει τον δήµο Μάνδρας ότι έχει κατα-
πατήσει έκταση που ανήκει στον ΟΕΚ, χτίζοντας 

µιουργία νέας πολεοδοµικής ενότητας. Ωστόσο, 
δεν προβλέπει τίποτα για τα ρέµατα που περ-
νούν από τη Μάνδρα. Για την ακρίβεια, η λέ-
ξη «ρέµα» απουσιάζει από όλο το νέο πολεο-
δοµικό σχέδιο. Η µοναδική αναφορά εντοπίζε-
ται στον χάρτη του νέου σχεδίου. Σε αυτόν τα 
ρέµατα φαίνεται ξεκάθαρα να περνούν µέσα 
από τη Μάνδρα. Σηµειώνεται ότι η περιοχή εί-
χε πληγεί ήδη από µεγάλη πληµµύρα το 1999, 
η οποία προκάλεσε µεγάλες ζηµιές στις περιου-
σίες των κατοίκων της Μάνδρας.

Μελέτη από το 2010
Επτά χρόνια µετά το νέο πολεοδοµικό σχέδιο 
της Μάνδρας, η ελληνική πολιτεία θυµάται ότι 
σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν ρέµατα. Ο 
τότε υπουργός Υποδοµών, ∆ηµήτρης Ρέππας, 
εγκρίνει διάθεση πίστωσης 588.327 ευρώ για 
την εκπόνηση της «Οριστικής µελέτης εκτρο-
πής χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης και τη διευθέ-
τηση του χειµάρρου Σούρες» στις 21 ∆εκεµβρί-
ου του 2010. Αυτή είναι η ηµεροµηνία έναρ-
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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

ΑΠΟ το 1997, ο Οργανι-
σμός Εργατικής Κατοι-
κίας και η ΕΥ∆ΑΠ κα-
λούσαν τον ∆ήμο Μάν-
δρας να απομακρύ-
νει το αμαξοστάσιο που 
έχτισε παράνομα πά-
νω στο ρέμα Σούρες. 
Το αμαξοστάσιο έμει-
νε στη θέση του, συμ-
βάλλοντας στη γιγά-
ντωση του πρόσφα-
του πλημμυρικού φαι-
νομένου. 

Το ντοκουµέντο 
του εγκλήµατος 
στη Μάνδρα
Εγγραφο-φωτιά αποκαλύπτει τις διαχρονικές 
ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της 
κρατικής µηχανής από το 1997 µέχρι σήµερα. 
Εδώ και 20 χρόνια όλοι ήξεραν για το 
επικίνδυνο ρέµα και αδιαφορούσαν 
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