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Θέμα « Πρόσφατοι Σεισμοί στην Θεσσαλία η επόμενη μέρα –
Προτάσεις Θέσεις « Paremasi»
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Συμμεριζόμαστε τον φόρτο, εκ των πολλαπλών διαχειριστικών αναγκαιοτήτων που
προκύπτουν κατά τη διακυβερνητική περίοδο. Παρά τη συγκυρία των δυσχερειών σας
κύριε Πρόεδρε, προτιθέμεθα ταπεινά να τοποθετήσουμε σκέψεις και προτάσεις σχετικά
με το εκ του σεισμού προκύψαν μέγιστο πρόβλημα στη περιοχή της Ελασσόνας.
Η Ελλάδα σε όλη την σύγχρονη ιστορία της αριθμεί σημαντικές οικιστικές καταστροφές, λόγω
ακραίων φυσικών φαινομένων. Ωστόσο δεν έχει προχωρήσει συντονισμένα και στρατηγικά
σε άμεσες οικιστικές βελτιώσεις στις πληγείσες περιοχές, στη λογική της ριζικής οικιστικής
και πολεοδομικής αναβάθμισης, την οποία επιτάσσει η εποχή, με άμεση κατασκευαστική
ανασυγκρότηση,, των ανάλογης δόμησης αγροτικών οικισμών στη σεισμογενή χώρα μας.
Εκτιμούμε Κύριε Πρόεδρε, με την συγκυρία των σεισμών σήμερα, και με σταθερή πρόταξη
πολιτικής βούλησης, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν νέες κατασκευαστικές δομές
οικιστικά αντισεισμικές, στις περιφερειακές περιοχές της Ελασσόνας. Προκειμένου στο
λίαν προσεχές μέλλον, να αποκτήσουν ιδιοκτησία οι χίλιες περίπου ξεσπιτωμένες
οικογένειες. Πιστεύουμε πώς αυτές οι κατασκευές θα μπορούσαν πιλοτικά να
λειτουργήσουν ως παραδείγματα, για την αναβάθμιση & άλλων οικιστικών περιοχών.
Η αποκτώμενη εμπειρία κ. Πρόεδρε, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, για την άμεσα
αναγκαία αναβάθμιση περιοχών, με ακατάλληλες κατασκευές διαμορφωθείσες σε
σεισμογενή χώρα , κυρίως κατά τη μεταπολεμικά, οικονομικά δυσχερή περίοδο.
Είναι γνωστό πως όταν το 1952 προέκυψε η έκρηξη του ηφαίστειου στην Καλντέρα
της Σαντορίνης, με σοβαρές καταστροφές στον οικιστικό ιστό, έγινε αφορμή να
τροποποιηθούν κατασκευαστικά τα κτίρια στο νησί, με την εισαγωγή τρούλων και
άλλων υποδομών, κυρίως αντισεισμικών κατασκευών .

Κύριε Πρωθυπουργέ
Είναι εμφανής η καταστροφή που διαμορφώθηκε στη περιοχή της Ελασσόνας. Η όλη δε
περιοχή αριθμεί πληθυσμό μεγαλύτερο των 32.000 κατοίκων. Η ενότητα αυτή μπορεί
να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο μιας πιλοτικής εφαρμογής, για την
«αναγέννηση ως πρότυπου οικισμού στη σύγχρονη εποχή, με ριζική αναδιάρθρωση
ρυμοτομίας αύξηση πρασίνου, κίνητρα για κτίρια μηδενικής ενέργειας, αλλά και ριζικό
επανασχεδιασμό με στόχο την εισαγωγή συγκριτικού πλεονεκτήματος, υψηλού
επιπέδου εκπαίδευση στον τομέα ζωικής παραγωγής αλλά και υδροπονίας με start up και
spin off εταιρίες ως δυναμικούς τομείς άμεσης δράσης»
.
Αναλογιζόμενοι πολλαπλές οικιστικές καταστροφές που δημιουργήθηκαν, προτείνουμε
όσα ανωτέρω περιγράφουμε, αποπνέοντας απόλυτο σεβασμό προς επιτελικά όργανα,
για άμεση μόνιμη και ασφαλή εγκατάσταση που πρέπει να έχουν οι φίλοι μας
Θεσσαλοί . Προσδοκούμε μετά και την άμεσα επιδειχθείσα δική σας παρέμβαση
για το όλο θέμα, να καταθέσουμε σκέψεις και προτάσεις, ευελπιστώντας ο,τι θα
αποτελέσουν στοιχεία πολιτικών προβληματισμών, για προώθηση ανάλογων
δραστηριοτήτων ουσιαστικής κοινωνικής συνδρομής.
Όσον αφορά τα πολεοδομικά εργαλεία άμεσης παρέμβασης υποθέτουμε ότι προς το παρόν
υπάρχουν ή μπορεί άμεσα να διαμορφωθούν μετά από τη σταθερή Πολιτική Βούληση
Ειδικό χωρικό σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης πολεοδομικού σχεδίου εφαρμογής Ν4447,
άρθρο 8, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, με ταυτόχρονες σκέψεις για ένα
οικιστικό υποδοχέα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει, ως τράπεζα γης, αλλά και ως
περιοχή ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας και κατάρτισης .
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