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Ανφπαρκτη η αντιςειςμική θωράκιςη ςτη χώρα 
 

Ο καταςτροφικόσ ςειςμόσ που ςθμειώκθκε ςτθ Χιλι, επαναφζρει το μεγάλο ηιτθμα τθσ αντιςειςμικισ κωράκιςθσ και 
ςτθ χώρα μασ, τθ χώρα με τθ μεγαλφτερθ ςειςμικότθτα ςτθν Ευρώπθ. Μια αντιςειςμικι κωράκιςθ, όμωσ, που 
παραμζνει ανφπαρκτθ, με ευκφνθ των κυβερνιςεων τόςο του ΠΑΟΚ, όςο και τθσ ΝΔ, παρά τισ εξαγγελίεσ και 
υποςχζςεισ τουσ κάκε φορά που ο Εγκζλαδοσ χτυπιςει κάποια περιοχι, όπωσ το επτζμβρθ του 1999, όταν ο ςειςμόσ 
των 5,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο τθν Πάρνθκα, άφθςε πίςω του 143 νεκροφσ, 400 τραυματίεσ, 31 κτίρια που κατζρρευςαν 
και πάνω από 200.000 με μικρζσ ι μεγάλεσ ηθμιζσ. 

φμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία, το 75% περίπου των 4.000.000 κτιρίων τθσ χώρασ μασ (δθλαδι τρία ςτα τζςςερα 
κτίρια) χτίςτθκαν πριν το 1985, δθλαδι είτε χωρίσ αντιςειςμικοφσ κανονιςμοφσ, είτε με ανεπαρκείσ αντιςειςμικοφσ 
κανονιςμοφσ. ε όλα αυτά κα πρζπει να ελεγχκεί θ κατάςταςι τουσ, ενώ όπου χρειαςτεί κα πρζπει να γίνει θ 
προςειςμικι ενίςχυςι τουσ, ώςτε να αντζξουν ςε ενδεχόμενο ςειςμό. υγκεκριμζνα ςτθ χώρα μασ υπάρχουν τα κτίρια 
που χτίςτθκαν ζωσ το 1959 χωρίσ κανζναν αντιςειςμικό κανονιςμό, αυτά που χτίςτθκαν από το 1959 ζωσ το 1984 με 
ανεπαρκι κανονιςμό, όςα χτίςτθκαν από το 1985 μζχρι το 2000 με καλφτερο κανονιςμό και όςα χτίςτθκαν από το 2000 
και μετά τα οποία και κεωροφνται πιο αςφαλι, αφοφ εφαρμόςτθκαν ς' αυτά οι ςφγχρονοι κανονιςμοί. Από τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των παλιών κτιρίων, ακόμθ πιο προςεκτικά κα πρζπει να ελεγχκοφν όςα είναι πλινκόκτιςτα, 
όςα εφάπτονται με άλλα και όςα διακζτουν πιλοτι, κακώσ αυτά ίςωσ χρειαςτοφν ακόμθ μεγαλφτερθ ενίςχυςθ. 

Παρόλο, όμωσ, που τα ςτοιχεία αυτά είναι γνωςτά, οι κυβερνιςεισ του ΠΑΟΚ και τθσ ΝΔ αρνοφνται επίμονα ακόμθ 
και να εξαγγείλουν ζνα πρόγραμμα προςειςμικοφ ελζγχου και ενίςχυςθσ «ςφυρίηοντασ αδιάφορα» μπροςτά ςτο 
ενδεχόμενο να κρθνιςουμε νζα κφματα ςε περίπτωςθ ενόσ μεγάλου ςειςμοφ. Ακόμθ και τα μζτρα που αναγκαςτικά 
εξιγγειλαν μετά τουσ τελευταίουσ ςειςμοφσ, περιορίηονται ςτθν απλι επιςκευι των κτιρίων και όχι ςτθν ενίςχυςι 
τουσ. Δθλαδι ςτθν επαναφορά τουσ ςτθν ίδια κατάςταςθ ςτθν οποία ιταν όταν ζπακαν τισ ηθμιζσ! Άλλο 
χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ αδιαφορία τουσ για τθν ενίςχυςθ των δθμόςιων κτιρίων (ςχολεία, νοςοκομεία 
κ.ά.). Σο 2001 θ τότε κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ ανακοίνωςε ότι κα προχωριςει ςε ζνα πρόγραμμα για τον ταχφ οπτικό 
προςειςμικό ζλεγχο ςε όλα τα δθμόςια κτίρια τθσ χώρασ, το οποίο κα είχε ολοκλθρωκεί μζςα ςε δφο χρόνια. φμφωνα 
με ςτοιχεία του Οργανιςμοφ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ (ΟΑΣΠ), από τα 80.000 δθμόςια κτίρια τθσ 
χώρασ που πρζπει να ελεγχκοφν, ζωσ ςιμερα ζχει γίνει ταχφσ οπτικόσ ζλεγχοσ ςε μόλισ 7.365! Από αυτά, 

 το 30%, περίπου 2.200 κτίρια, χρειαηόταν άμεςεσ επεμβάςεισ,  
 το 40%, περίπου 3.000 κτίρια, ικελε επεμβάςεισ αλλά όχι άμεςεσ,  
 το 25%, κάπου 1.850 κτίρια, ιταν γενικά ςε καλι κατάςταςθ και για  
 για το 5% τα ςτοιχεία δεν ιταν ικανοποιθτικά.  

Μζχρι ςιμερα δεν ζχει γίνει καμία παρζμβαςθ ενίςχυςθσ ςε κανζνα κτίριο. Από τον Οργανιςμό Σχολικών Κτιρίων ζχει 
γίνει ζλεγχοσ ςε 4.671 ςχολεία και πρζπει να ελεγχκοφν άλλα 9.500. Διαπιςτώκθκε ότι ςε 539 απαιτείται άμεςθ 
επζμβαςθ, ωςτόςο μόνον ζνα μικρό ποςοςτό ζχει αποκαταςτακεί. 
 

τον αντίποδα, για τθν «Πανεπιςτθμονικι» θ αντιςειςμικι κωράκιςθ τθσ χώρασ είναι ζνα μεγάλο ζργο υποδομισ για 
τθν προςταςία τθσ ηωισ του λαοφ. Η πρόταςθ πάλθσ που κατακζτουμε, ξεκινά από τισ άμεςεσ διεκδικιςεισ του 
ςιμερα, αλλά είναι ενταγμζνθ ςτθν γενικότερθ πάλθ για ζναν άλλο δρόμο ανάπτυξθσ, με γνώμονα και κριτιριο τθν 
ικανοποίθςθ όλων των ςφγχρονων λαϊκών αναγκών, βαςιςμζνο ςτθν κοινωνικοποίθςθ των βαςικών και 
ςυγκεντρωμζνων μζςων παραγωγισ, ςτον κεντρικό ςχεδιαςμό και ςτον εργατικό λαϊκό ζλεγχο. τα πλαίςια αυτά, 
παλεφουμε για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ Ενιαίου Φορέα Αντιςειςμικήσ Θωράκιςησ με γενναία χρθματοδότθςθ απ' τον 
κρατικό προχπολογιςμό, τθ ςυγκρότθςθ Ενιαίου Φορέα Καταςκευών για τθν υλοποίθςθ των ζργων αντιςειςμικισ 
κωράκιςθσ και λαϊκισ ςτζγθσ. 

Ειδικότερα διεκδικοφμε: 

 Ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ, τθ διάκεςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, του απαιτοφμενου ανκρώπινου δυναμικοφ και 
εξοπλιςμοφ.  



 Καταγραφι, ζρευνα και μελζτθ τθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ των διαφόρων περιοχών, τθ κζςπιςθ ειδικών 
όρων μελζτθσ καταςκευισ ι τθν απαγόρευςθ δόμθςθσ ςε αυτζσ.  

 Δθμόςιο ζλεγχο εφαρμογισ των κεςπιςμζνων όρων και προδιαγραφών καταςκευισ, τθσ ποιότθτασ των υλικών 
κ.λπ. και κζςπιςθ ειδικών όρων για τουσ χώρουσ μαηικισ ςυγκζντρωςθσ. φνταξθ μελετών χωροκζτθςθσ των 
μεγάλων ζργων.  

 Προςταςία και ανάπτυξθ των ελεφκερων χώρων, και δθμόςιων πάρκων, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 
ωσ χώροι προςωρινισ καταφυγισ.  

 Ζλεγχο ςυνκθκών εργαςίασ και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτθ βιομθχανία.  
 Ζλεγχο των χώρων όπου φοιτά και διαςκεδάηει θ νεολαία.  
 υνεχι ενθμζρωςθ για τθ ςειςμικότθτα κάκε περιοχισ και για τον τρόπο αντιμετώπιςθσ του φαινόμενου, 

ατομικά, ςε επίπεδο γειτονιάσ και διμου.  
 Εκςυγχρονιςμό, ενίςχυςθ ςε ανκρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικι υποδομι του μθχανιςμοφ επζμβαςθσ. 

 
(Τα ςτοιχεία του κειμένου πάρθηκαν από το «Ριζοςπάςτη», 14/3 και 6/10/2010) 


