Ρέμα της Πικροδάφνης: Ευθυγραμμισμένη η Δημοτική Αρχή Αγ.Δημητρίου
με την Περιφέρεια & την Κυβέρνηση
Την Τετάρτη 20/7/2022 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, με θέμα τις ενέργειες του
Δήμου μας μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για το Ρέμα της Πικροδάφνης.

Καταλυτική η παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης
Οι αντιδράσεις δημοτών, κατοίκων, φορέων (όπως το «Δίκτυο Πολιτών για την διάσωση του Ρέματος
Πικροδάφνης») & άλλων ενδιαφερόμενων το προηγούμενο διάστημα, πίεζαν για να γίνει αυτό το ΔΣ. Οι
παρεμβάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης, με την αίτησή που καταθέσαμε στις 6/7/2022 για ξεχωριστή
συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα το Ρέμα, το Δελτίο Τύπου και η κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης για
λήψη απόφασης από το ΔΣ που εκδώσαμε στις 14/7/2022, ήταν καταλυτική για να αναγκαστεί η
Δημοτική Αρχή να συμπεριλάβει το θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Δήμος - Περιφέρεια: Το 'να χέρι νίβει τ’ άλλο
Αποκαλύφθηκε πως η Δημοτική Αρχή Ανδρούτσου – ΜΕΤΕΧΩ υποστηρίζει την πολιτική της
Περιφερειακής Αρχής Πατούλη (ΝΔ), όπως υποστήριζε και τις προηγούμενες (ΔούρουΣΥΡΙΖΑ, Σγουρού-ΠΑΣΟΚ), τόσο σχετικά με το Ρέμα της Πικροδάφνης, όσο και συνολικά. Η
εισήγηση & οι τοποθετήσεις της το μαρτυρούν.
Η «πολυσυλλεκτική» Διοίκηση του Δήμου (όπως αυτοπαρουσιάζεται) χωράει:
 Συμβούλους που στηρίζουν ανοιχτά την Κυβέρνηση & την Περιφέρεια της ΝΔ.
Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο κ. Αδαμόπουλο να χαρακτηρίζει την οριοθέτηση μία «γενναία απόφαση» της
Περιφέρειας. Ως ο καλύτερος εκπρόσωπος της ΝΔ στο ΔΣ, δεν ντράπηκε να σχολιάσει πως κάποιοι
καθάρισαν τα οικόπεδά τους, κάποιοι όχι, πως «κάποιοι είχαν τα δέντρα - γιατί τους αρέσει - πάνω στα
σπίτια τους και είναι τα μόνα που κάηκαν»! Και μάλιστα, αυτά τα είπε την ίδια μέρα που οι πυρκαγιές
έφτασαν στον αστικό ιστό της Αττικής, αφήνοντας πίσω τους καταστροφές και έναν λαό οργισμένο, στο
μοτίβο της «ατομικής ευθύνης», για να βγάλει λάδι το κράτος & την κυβέρνηση.
 Συμβούλους που κινούνται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ & της σοσιαλδημοκρατίας γενικά.
Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο κ. Γαβαλά να αναπαράγει το δελτίο τύπου της Διοίκησης Πατούλη, λέγοντας
πως «εδώ και 18 χρόνια οι δημότες και ο δήμος ταλαιπωρούνται με το ρέμα» και ότι «η Διοίκηση βλέπει
ως ευκαιρία αυτήν την Οριοθέτηση για να ξεκινήσει πολεοδομική μελέτη». Και κατέληξε να απειλεί
λέγοντας ότι: αν δεν αποδεχτούμε αυτή την Οριοθέτηση και «γίνει κάποια στιγμή το μοιραίο» δε
μπορούμε να κατηγορούμε την Περιφέρεια!
 Συμβούλους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσαμε τον επικεφαλής της παράταξης ΜΕΤΕΧΩ κ.Κουτσοβασίλη να λέει πως η πρόταση της Λαϊκής
Συσπείρωσης δεν έχει νόημα(!), πως ό,τι έγινε-έγινε έως τώρα και ότι το ΔΣ πρέπει να ασχοληθεί μόνο
με μεμονωμένες παρεμβάσεις στο Ρέμα. Μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως κυβέρνηση «έσκιζε τα
μνημόνια» φέρνοντας το 3ο. Ως «αντιπολίτευση» έκανε σύνθημά του το «θα λογαριαστούμε μετά»,
πρακτική του τη στήριξη πάνω από το 50% των νομοσχεδίων της ΝΔ, αίτημά του τα περισσότερα
ανταλλάγματα-ΝΑΤΟϊκές βάσεις θανάτου στη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθούμε για τη στάση του για το
περιβάλλον; Τη συμφωνία του στην «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, που προωθεί την καύση
απορριμμάτων & του RDF, που απαξιώνει τις δυνατότητες της χώρας για λιγνίτη οδηγώντας στην
ενεργειακή φτώχεια & την ακρίβεια; Στην παράδοση αιγιαλών & δασών στους ομίλους; Στην παράδοση
ενός από τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους της Αττικής στο Ελληνικό στη Lamda
Development; Τις ευθύνες του για το Μάτι, τη Μάνδρα; Ή την απαράδεκτη ΜΠΕ για το Ρέμα που στήριξε
στην Περιφέρεια;

Οι φωνές όλων των κομμάτων που εναλλάσσονται στις Διοικήσεις ΔήμουΠεριφέρειας-Κυβέρνησης υπάρχουν στη Δημοτική Αρχή Ανδρούτσου-ΜΕΤΕΧΩ…
…και ακούστηκαν δυνατά
Τελικά, τι είπε η δημοτική αρχή ως σύνολο; Πως αποδέχεται την οριοθέτηση της Περιφέρειας που
επικύρωσε το Προεδρικό Διάταγμα, με τροποποιήσεις.

Πως πρέπει να την αποδεχτεί και ο λαός της περιοχής. Οι τροποποιήσεις - «μπαλώματα» που
προτείνει είναι μέρος της αντιεπιστημονικής αντιπεριβαλλοντικής θεώρησης της Περιφέρειας για το
Ρέμα. Άφησε στο απυρόβλητο την πολιτική Περιφέρειας & Κράτους για τη διαχείριση των
ρεμάτων, που θα στενέψει την κοίτη της Πικροδάφνης, θα συνεχίσει να διατηρεί καταπατήσεις, θα
προβεί σε έργα με μπετόν και συρματοκιβώτια, παρεμποδίζοντας την υδραυλική λειτουργία του ρέματος,
επιφέροντας καταστροφή του φυσικού οικοσυστήματος, αφήνοντας απροστάτευτο το λαό από πιθανά
πλημμυρικά φαινόμενα. Η Δημοτική Αρχή έσπειρε τη μοιρολατρία, όπως πάντα, λέγοντας πως δεν
υπάρχει άλλη επιλογή, σε κανένα θέμα, ούτε στο ρέμα, πως πρέπει να υποταχτούμε στην αστική
νομιμότητα, κι ας αν είναι ενάντια στα συμφέροντα & την επιβίωσή μας, ή την προστασία του ρέματος.

«Αντιπολίτευση»: να ‘χαμε να λέγαμε
Όλοι στο πλάι της Δημοτικής Αρχής
Οι παρατάξεις των κ.Πρεκετέ (ΝΔ) και κ.Αρβανιτάκη –που δήλωσαν δημόσια ότι πλέον
συνεργάζονται- το μόνο που είδαν στο ΔΣ είναι το «συναινετικό κλίμα», δηλαδή τη δική τους
συναίνεση στην πολιτική διαχείρισης των ρεμάτων της Αττικής γενικά και της Πικροδάφνης
συγκεκριμένα.
Η παράταξη του κ.Λασκαρίδη, η οποία έκανε τον κύκλο της από ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ κλπ και επέστρεψε
επίσημα στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, τα βρήκε με τη Δημοτική Αρχή (και την Περιφέρεια στο δια ταύτα),
λέγοντας ότι υπάρχουν τετελεσμένα στην οριοθέτηση. Ενώ διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις, είπε πως
είναι άλλο η οριοθέτηση, άλλο η διευθέτηση. Δε διάβασε άραγε το δελτίο τύπου της Περιφερειακής
Αττικής που πανηγυρίζει ότι τώρα θα ξεκινήσουν τα έργα διευθέτησης;
Αποφεύγοντας να πάρουν θέση κάποιοι αποχώρησαν από το ΔΣ (Βρεττός, Ταμπακόπουλος, Γρίλλιας,
Κωτσόπουλος, Αλεξίου) και κάποιοι έλειπαν εξαρχής (Χάλαρη, Παπαδακάκης, Ζήσης, Βαζαίου).

Κοινή γραμμή όλων: Η πολιτική που αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως εμπόρευμα
Όπως είχαμε θέσει ως Λαϊκή Συσπείρωση στο δελτίο τύπου στις 14/7/2022, σε αυτό το ΔΣ
όλες οι παρατάξεις και όλοι οι σύμβουλοι θα έπρεπε να πάρουν θέση. Έτσι έγινε, είτε με την
τοποθέτηση, είτε με την ψήφιση της πρότασης της διοίκησης, είτε με την απουσία τους. Όσες
ανακοινώσεις κι αν βγάλουν για το πόση «αντιπολίτευση» κάνουν στη δημοτική αρχή, πόσα «σινικά
τείχη» τους χωρίζουν, η πραγματική ζωή τους αποκαλύπτει.
Όλοι οι δημοτικοί συνδυασμοί, που μόνο ακομμάτιστοι δεν είναι, υπηρετούν αυτό το σύστημα
– είτε ως διοίκηση, είτε ως «αντιπολίτευση» –, που αντιμετωπίζει το Ρέμα της Πικροδάφνης,
ως εμπόρευμα. Που αντιμετωπίζει την προστασία του περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας,
της ζωής μας ως κόστος. Γι’ αυτό, όλοι συναινούν, ανεξάρτητα από διαφοροποιήσεις, στο συμβιβασμό
με την πολιτική της Περιφέρειας & του αστικού κράτους για το Ρέμα της Πικροδάφνης.

Απέναντι σ’ αυτή την πολιτική, η Λαϊκή Συσπείρωση και οι δυνάμεις του ΚΚΕ
Η στάση μας ήταν και παραμένει κρυστάλλινη. Αποδεικνύεται σε όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε
κάνει, είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στα Δημοτικά Συμβούλια όλων των δήμων όπου διέρχεται
το Ρέμα της Πικροδάφνης. Διατυπώνεται ξεκάθαρα στην πρόταση που καταθέσαμε στο ΔΣ της 20 ης
Ιουλίου και επισυνάπτουμε σε αυτήν την ανακοίνωση.
Φέρουν ευθύνη όσοι, όλα αυτά τα χρόνια, λένε στο λαό πως δε μπορεί να κερδίσει με τους αγώνες
του και τον καλούν να υποταχτεί στη λογική του «εφικτού». Όσοι καλούν το λαό να μην διεκδικεί αλλά
να εμπιστεύεται τυφλά τα αστικά κόμματα & τις παρατάξεις τους για να του λύσουν τα προβλήματα.
Αυτή η λογική καλλιεργείται εδώ και χρόνια στο ζήτημα του Ρέματος της Πικροδάφνης.
Επαναλαμβάνουμε πως δεν έχουν τελειώσει όλα με το Προεδρικό Διάταγμα που επικύρωσε
αυτήν την Οριοθέτηση του Ρέματος της Πικροδάφνης.
Καλούμε τους δημότες, κατοίκους του Αγίου Δημητρίου και των γύρω δήμων, τους φορείς των
περιοχών και όσων δραστηριοποιούνται για την προστασία των ρεμάτων της Αττικής, σε
αγώνα απέναντι στο αστικό κράτος και την Περιφέρεια.
Διεκδικούμε Οριοθέτηση του Ρέματος της Πικροδάφνης όσο πιο κοντά στη φυσική – ιστορική
κοίτη, να παραμείνει ανοιχτό, με ήπιες παρεμβάσεις κάτω από μία ολοκληρωμένη
επιστημονική μελέτη, που θα θέτει στο επίκεντρο την προστασία του φυσικού
οικοσυστήματος, την αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία μας.
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