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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί στεγαστική αποκατάσταση αστέγων από
καταστροφές σε τρεις διαδοχικές φάσεις (άµεση, προσωρινή και µόνιµη στέγαση) που
υποστηρίζεται τεχνικά και οικονοµικά από την Πολιτεία. Μετά τους σεισµούς ΓρεβενώνΚοζάνης του 1995 δόθηκε η δυνατότητα σε ορισµένες κατηγορίες πληγέντων, να επιλέξουν
µεταξύ της δωρεάν παροχής µικρής έτοιµης τυποποιηµένης κατοικίας στο οικόπεδο του
δικαιούχου και της καθιερωµένης οικονοµικής υποστήριξης για την ανακατασκευή της
σεισµόπληκτης κατοικίας.
Η εργασία εστιάζεται καταρχήν στην υλοποίηση αυτής της εναλλακτικής λύσης στεγαστικής
αποκατάστασης σεισµοπλήκτων. Παρουσιάζει το σχετικό θεσµικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και
τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων, την πρόοδο των έργων και τη γεωγραφική κατανοµή των
κατοικιών, στοιχεία κόστους, δυσκολίες ή και αστοχίες που παρατηρήθηκαν, καθώς και
θετικά αποτελέσµατα που υπήρξαν σε σχέση µε τους στόχους που ετέθησαν. Επιχειρεί
ακόµη µια συγκριτική εξέταση για την περίπτωση των σεισµών Γρεβενών-Κοζάνης, αυτής
της εναλλακτικής λύσης στέγασης και της καλά δοκιµασµένης αποκατάστασης του κτιριακού
κελύφους µε ανακατασκευή κτιρίων ή αυτοστέγαση και κρατική οικονοµικοτεχνική ενίσχυση.
ABSTRACT : Disaster recovery in Greece is technically and financially supported by the
state. It typically comprises three subsequent phases that is emergency shelter, temporary
housing and repair or reconstruction of the damaged housing under the responsibility of the
owner. A different approach was tried after the 1995 Kozani-Grevena (N.Greece) earthquake
when certain categories of homeless households were offered the choice to select either the
typical financial and technical support to reconstruct their damaged house under their
responsibility or a small standard house constructed in their lot under the responsibility of the
state.
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The paper focuses on the implementation of this new housing policy. It presents the
institutional framework, the procedures for the selection of eligible households, the
geography of the constructed housing units, issues of project management and involved
costs. It also attempts to highlight strong and weak points of the new approach and to make
some comparisons with the long-established approach to recovery of damaged building
stock.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί στεγαστική αποκατάσταση αστέγων από καταστροφές, σε τρεις
διαδοχικές φάσεις: άµεση στέγαση σε σκηνές, πλοία, ξενοδοχεία κλπ., προσωρινή στέγαση
σε ηµιµόνιµα καταλύµατα -κατά κανόνα µεταφερόµενους οικίσκους- ή σε µη βλαµµένα κτίρια
και τέλος µόνιµη στέγαση µετά την αποκατάσταση (επισκευή ή ανακατασκευή) του µόνιµου
κτιριακού αποθέµατος. Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται τεχνικά και οικονοµικά από την
πολιτεία, βάσει του θεσµικού πλαισίου αποκατάστασης που τέθηκε σε ισχύ µετά το σεισµό
της Θεσσαλονίκης του 1978.
Σε λίγες περιπτώσεις υπήρξαν παρεκκλίσεις από το παραπάνω µοντέλο και δοκιµάστηκαν µε
µεγαλύτερη ή µικρότερη επιτυχία, εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οι περιπτώσεις αυτές αξίζει να
εξεταστούν και αξιολογηθούν ώστε να τροφοδοτήσουν κατάλληλες προσαρµογές στο
µοντέλο ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της πληγείσας περιοχής .
Μια απόπειρα εναλλακτικής στέγασης επιχειρήθηκε µετά τους σεισµούς Γρεβενών-Κοζάνης
του 1995. ∆όθηκε τότε η δυνατότητα σε ορισµένες κατηγορίες πληγέντων, όπως αρχικά
νοικοκυριά ηλικιωµένων και πολύτεκνων µόνιµων κάτοικων, να επιλέξουν µεταξύ της
δωρεάν παροχής έτοιµης µικρής τυποποιηµένης κατοικίας στο οικόπεδο του δικαιούχου και
της καθιερωµένης οικονοµικής υποστήριξης (δωρεάν κρατική αρωγή και ευνοϊκή
δανειοδότηση) για ανακατασκευή της σεισµόπληκτης κατοικίας.
Όπως είχε καταδείξει η εµπειρία µετά τους σεισµούς της Καλαµάτας του 1986, τα ηλικιωµένα
και οικονοµικά ασθενέστερα νοικοκυριά ήταν απρόθυµα να εγκαταλείψουν τους
προσωρινούς οικίσκους, κυρίως επειδή δυσκολευόταν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες
θεσµοθετηµένες διαδικασίες για αποκατάσταση των σεισµόπληκτων κατοικιών τους. Με
βάση την εµπειρία αυτή, η στεγαστική πολιτική µετά τους σεισµούς Γρεβενών – Κοζάνης
επιδίωξε να διευκολύνει κάποιες κατηγορίες νοικοκυριών να αποκτήσουν ασφαλή κατοικία
στον τόπο τους χωρίς να χρειαστεί να µπουν σε µακροπρόθεσµα εγχειρήµατα ζωής, όπως η
ανάληψη του βάρους δανείου και η κατασκευή κατοικίας. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η
συγκράτηση του πληθυσµού στους αποµονωµένους και φθίνοντες οικισµούς της
σεισµόπληκτης περιοχής,
Η εργασία εστιάζεται καταρχήν στην υλοποίηση αυτής της εναλλακτικής λύσης στεγαστικής
αποκατάστασης σεισµοπλήκτων. Αναλυτικότερα, παρουσιάζει το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και
την εξέλιξή του συν τω χρόνω, τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων, την
πρόοδο των έργων και τη γεωγραφική κατανοµή των κατοικιών, στοιχεία κόστους,
δυσκολίες ή και αστοχίες που παρατηρήθηκαν, καθώς και θετικά αποτελέσµατα που
υπήρξαν σε σχέση µε τους στόχους που ετέθησαν. Επιχειρεί ακόµη µια συγκριτική εξέταση
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για την περίπτωση των σεισµών Γρεβενών-Κοζάνης, αυτής της εναλλακτικής λύσης
στέγασης και της καλά δοκιµασµένης αποκατάστασης του κτιριακού κελύφους µε
ανακατασκευή κτιρίων ή αυτοστέγαση και κρατική οικονοµικοτεχνική ενίσχυση.

2.ΣΕΙΣΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ 1995: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
2.1 Ο σεισµός και οι επιπτώσεις του
Ο σεισµός Γρεβενών-Κοζάνης συνέβη στις 13 Μαΐου 1995, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:43.
Είχε µέγεθος µ=6.6. Έπληξε περιοχές των νοµών Γρεβενών και Κοζάνης που είχαν
χαρακτηριστεί αντίστοιχα ως «υπό ερήµωση» και «φθίνουσα περιοχή» (κυβερνητικό κλιµάκιο
1995). Η περιοχή δεν είχε προηγούµενη εµπειρία σεισµού και είχε χαρακτηριστεί ως ζώνη
χαµηλής σεισµικής επικινδυνότητας. ∆εν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Αυτό οφείλεται σε
µεγάλο βαθµό στην ευτυχή συγκυρία να συµβεί ο σεισµός Σάββατο όταν τα σχολειά ήταν
κλειστά (Melis and Frigas 2001), καθώς και στην εκδήλωση προσεισµoύ που λειτούργησε ως
προειδοποίηση. Ωστόσο οι βλάβες σε κτίρια και υποδοµές ήταν σοβαρές και εκτεταµένες.
Ενώ όµως δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύµατα κατά το σεισµό, υπήρχαν θύµατα κατά την
κατεδάφιση των κτισµάτων που είχαν κριθεί κατεδαφιστέα. Στο χωριό Μικρόβαλτο του Ν.
Κοζάνης ένα ζευγάρι ηλικιωµένων σκοτώθηκε κατά την κατεδάφιση της κατοικίας τους.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της σεισµικής καταστροφής ήταν ότι επλήγησαν κατά κύριο
λόγο αγροτικοί οικισµοί -πολλοί από τους οποίους ήταν ήδη φθίνοντες-, µερικοί δε σε βαθµό
ολικής καταστροφής. Ο αριθµός των αστέγων εκτιµήθηκε σε 12.000 (Melis & Frigas 2001).
2.2 Πολιτική παροχής βοήθειας και ανασυγκρότησης
Σε αυτή τη σεισµική καταστροφή οι βασικοί φορείς και το θεσµικό πλαίσιο για την
αντιµετώπισή της είχαν ήδη δηµιουργηθεί. Επίσης είχε συσσωρευτεί εµπειρία και είχαν
οικοδοµηθεί πρακτικές διαχείρισης της κατάστασης. Εποµένως υπήρχε ήδη το πλαίσιο για τη
διαχείριση της έκτακτης µετασεισµικής κατάστασης και την αποκατάσταση. Αυτό που
χρειαζόταν ήταν να προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της
πληγείσας περιοχής.
Πολύ σύντοµα µετά την καταστροφή εξαγγέλθηκε ένα πρόγραµµα ανασυγκρότησης της
περιοχής, που περιελάµβανε ένα σύνολο άµεσων, µεσοπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων
µέτρων. Σε αυτά συµπεριλαµβανόταν µέτρα άµεσης ενίσχυσης των σεισµόπληκτων, µέτρα
για τη σχολική υποδοµή, για τους αγρότες, για την αποκατάσταση των υποδοµών, για το
χωροταξικό σχεδιασµό και την πολεοδοµική ανασυγκρότηση, για τη στεγαστική
αποκατάσταση, για την παραγωγική ανασυγκρότηση (Κυβερνητικό Κλιµάκιο 1995).
Η άµεση διαχείριση της µετασεισµικής κατάστασης βασίστηκε στην προηγούµενη εµπειρία
και πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός συνδυασµού:
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 Τεχνικών επεµβάσεων έκτακτης ανάγκης (όπως µετασεισµικός έλεγχος καταλληλότητας
των κτιρίων για χρήση, χαρακτηρισµός κτιρίων ως επικινδύνως ετοιµόρροπων, επείγουσες
κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιµόρροπων κτιρίων και άρση επικινδυνοτήτων, επείγουσες
υποστυλώσεις κτιρίων),
 Μέτρων παροχής βοήθειας (όπως υδροδότηση, τροφοδοσία πληθυσµού, επαναλειτουργία
σχολείων, πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, πληροφόρησηενηµέρωση, διανοµή σκηνών για άµεση στέγαση, δηµιουργία καταυλισµών για την άµεση
στέγαση σεισµόπληκτων, επαναλειτουργία σχολείων, έκτακτη οικονοµική βοήθεια
σεισµόπληκτων νοικοκυριών για κάλυψη άµεσων αναγκών κλπ.)
Ανεξαρτήτως τυχόν επιµέρους παρατηρήσεων ως προς την αποτελεσµατικότητα των
επεµβάσεων, έχει ίσως σηµασία ότι επιβεβαιώθηκε η καθιέρωση µιας πρακτικής διαχείρισης
σεισµικών καταστροφών που ουσιαστικά συγκροτήθηκε µετά από το σεισµό της Καλαµάτας.
Το σχήµα στεγαστικής αποκατάστασης σε τρεις φάσεις που είχε δηµιουργηθεί µετά το
σεισµό της Καλαµάτας εφαρµόστηκε κατά βάση και στην περίπτωση αυτή. Ωστόσο
επιχειρήθηκε προσαρµογή της στα δεδοµένα της πληγείσας περιοχής, µε δύο νέα στοιχεία:
 Ένα πρόγραµµα µεταφοράς οικισµών που είχαν υποστεί πολλές βλάβες και που
σύµφωνα µε επιστηµονική µελέτη που εκπονήθηκε µετά το σεισµό, είχαν οικοδοµηθεί σε
θέση µεγάλης επικινδυνότητας µη κατάλληλη για οικοδόµηση.
 Παροχή της δυνατότητας σε ορισµένες κατηγορίες σεισµόπληκτων, όπως οι πολύτεκνα και
τα ηλικιωµένα νοικοκυριά αρχικά, να επιλέξουν ως µόνιµη στέγη τυποποιηµένη κατοικία
που κατασκευαζόταν από την πολιτεία στο οικόπεδο όπου βρισκόταν η σεισµόπληκτη
κατοικία αντί της λύσης της ανακατασκευής της κατοικίας µε µέριµνα του ιδιοκτήτη της και
µε κρατική οικονοµική συνδροµή.
Η δεύτερη αυτή λύση λάµβανε υπόψη την εµπειρία από την Καλαµάτα, δηλαδή ότι τα
ηλικιωµένα και τα οικονοµικά ασθενέστερα νοικοκυριά είχαν την τάση να µην εγκαταλείπουν
τα προσωρινά καταλύµατα και ότι η διάλυση των προσωρινών οικισµών συναντούσε µεγάλες
δυσκολίες (∆ανδουλάκη 1995). Επιπρόσθετα, το κλίµα της πληγείσας περιοχής καθιστούσε
δύσκολη τη διαβίωση σε µεταφερόµενους οικίσκους, ιδίως το χειµώνα.
Η µεταφορά οικισµών (Σχήµα 1) αποδείχτηκε ότι παρουσίαζε µεγάλες δυσκολίες και
ορισµένοι προς µεταφορά οικισµοί άργησαν πολύ να µεταφερθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι
το 2001 δεν είχαν ακόµη µεταφερθεί 7 οικισµοί της περιοχής Βοΐου Κοζάνης (ΕΡΤ 2004) και
τρεις οικισµοί των Γρεβενών (Νοµαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Γρεβενών 2001).
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Σχήµα 1. Πρόγραµµα µεταφοράς οικισµών για λόγους σεισµικής επικινδυνότητας µετά το σεισµό
Γρεβενών – Κοζάνης το 1995
Πηγή: Λέκκας 1996.

Πολλές από τις δυσκολίες και εµπόδια (διαχειριστικά, κοινωνικά, οικονοµικά) που ανέκυψαν
είχαν ήδη τεκµηριωθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία (Davis 1982). Εξάλλου, η προσπάθεια να
δοθούν εναλλακτικές λύσεις στην αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων κτιρίων, υπονοµεύτηκε
αν µη τι άλλο από την αδυναµία να επιτευχθούν ταχείς ρυθµοί κατασκευής τυποποιηµένων
µόνιµων κατοικιών. Η λύση αυτή υπέστη ακόµη την κριτική ότι ήταν υπερβολικά δαπανηρή.
Παρόλα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ως θετική την προσπάθεια αφενός να ληφθούν
υπόψη τα µαθήµατα από τη στεγαστική αποκατάσταση µετά το σεισµούς της Θεσσαλονίκης
και της Καλαµάτας και αφετέρου να συγκροτηθούν διαδικασίες στέγασης προσαρµοσµένες
στις συνθήκες και το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο της περιοχής.

3. Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΤΟΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
3.1 ∆ιαδικασίες ανάθεσης του προγράµµατος
Αµέσως µετά τον σεισµό έγινε µεγάλη κινητοποίηση. Οι µηχανικοί της Υ.Α.Σ.Β.Ε. ήταν από
τους πρώτους που έφθασαν στο Νοµό Γρεβενών και σε συνεργασία µε µηχανικούς των
Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιών και µηχανικούς του τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας του
ΤΕΕ διενήργησαν πολύ σύντοµα τις ταχείες αυτοψίες. Οι βλάβες εκτεινόταν σε πολλούς
κυρίως αγροτικούς οικισµούς. Μετά τις ταχείες αυτοψίες ξεκίνησαν οι διαδικασίες
οριοθέτησης της σεισµόπληκτης περιοχής.
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Οι πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι έλεγχοι των βλαβέντων κτιρίων έγιναν µε ευθύνη της
Υ.Α.Σ.Β.Ε. και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε µετακινήσεις µηχανικών από όλες
της υπηρεσίες κυρίως της Θεσσαλονίκης. Σε κάποια χωριά έγινε έλεγχος όλων των κτιρίων,
σε άλλα έγινε έλεγχος µόνο σε αυτά που οι ιδιοκτήτες είχαν κάνει αιτήσεις. Όπως προέκυψε
από τους ελέγχους, πολλά σεισµόπληκτα κτίρια ήταν σε µικρούς οικισµούς φθίνοντες και
αποτελούσαν µόνιµη κατοικία ατόµων µεγάλης ηλικίας. Ο αριθµός των κατεστραµµένων
σπιτιών ήταν µεγάλος και ο επερχόµενος χειµώνας προβλεπόταν δύσκολος.
Από την προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών σε σύντοµο χρόνο προέκυψε
νέα λύση αποκατάστασης των σεισµοπλήκτων. Για τις περιπτώσεις ανακατασκευών, εκτός
της δοκιµασµένης λύσης της ανέγερσης οικοδοµής ή αυτοστέγασης µε ευθύνη του
ιδιοκτήτη και χορήγησης στεγαστικής συνδροµής (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή)
εφαρµόστηκε η λύση της χορήγησης
σε ιδιοκτήτες που είχαν τις προϋποθέσεις, νέας
έτοιµης κατοικίας («µε το κλειδί στο χέρι») κατασκευασµένης από το κράτος σαν δηµόσιο
έργο.
Ενώ συνεχίζονταν η διαδικασία αυτοψιών, ελήφθησαν αποφάσεις για στήριξη της περιοχής,
χαρακτηρισµού των έργων κατασκευής κατοικιών ως έργων εθνικού επιπέδου και έγκρισης
ανάθεσης µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρου 4 πράγρ.2γ* λόγω της ανάγκης στέγασης
των σεισµοπλήκτων, δηλαδή µε επιλογή µε απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµό µεταξύ
περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Υπογράφηκαν οι
πρώτες αντίστοιχες αποφάσεις µέσα Ιουλίου 1995.
Ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίστηκε το Τµήµα Προσωρινής Στέγασης και Εκτέλεσης
Έργων της Υ.Α.Σ.Β.Ε. και ως Προϊσταµένη Αρχή η Υ.Α.Σ. Οι πρώτες συµβάσεις έργων
υπογράφηκαν τα µέσα Αυγούστου 1995, δηλαδή τρεις µήνες µετά τον σεισµό. Κάθε µια
προέβλεπε την κατασκευή ορισµένου αριθµού κατοικιών σε συγκεκριµένους οικισµούς των
Νοµών Κοζάνης ή Γρεβενών µε δυνατότητα χωρικής µετάθεσης των κατοικιών σε άλλους
οικισµούς, αύξησης του αριθµού των κατοικιών κατά 50% ή µείωσης του αριθµού των
κατοικιών κατά 25% µε υπογραφή ανάλογων αποφάσεων.
Εργολαβίες κατασκευής κατοικιών εγκρίθηκαν σε τρεις φάσεις (Α, Β, Γ) ανάλογα µε τον
χρόνο και τους όρους έγκρισης και αφορούσαν την κατασκευή κατοικιών µε συµβατικό
τρόπο κατασκευής ή µε προκατασκευή. Κάθε εργολαβία προέβλεπε δύο ή τρεις τύπους
2
2
σπιτιών (Σχήµα 2, Σχήµα 3, Σχήµα 4). Οι κατοικίες είχαν εµβαδόν 50m ή 60m ανάλογα µε
τα µέλη της δικαιούχου οικογένειας ανεξάρτητα από το εµβαδόν της κατεδαφιστέας οικίας.
Αντίθετα, στην περίπτωση αποκατάστασης µε στεγαστική συνδροµή το ύψος της
συνδροµής εξαρτάται από το εµβαδόν της κατεδαφιστέας κατοικίας.
Ως ηµεροµηνία εγκατάστασης εργολάβου θεωρήθηκε τυπικά η ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης. Αρχικά ο προβλεπόµενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου ήταν τέσσερις
µήνες, χρόνος εξαιρετικά µικρός δεδοµένων των καιρικών και άλλων συνθηκών. ∆όθηκε
παράταση για τρεις επιπλέον µήνες.
Οι δικαιούχοι για έτοιµη κατοικία αναγνωρίζονταν από τους Τ.Α.Σ. Κοζάνης και Γρεβενών, µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια και ανάλογα µε τις αιτήσεις που υποβαλλόταν. Σύµφωνα µε τις
σχετικές αποφάσεις, θα έπρεπε να υπάρχουν
πρωτόκολλο κατεδάφισης ή βεβαίωση
δόµησης από ευτελή υλικά ή βεβαίωση ασυµφόρου επισκευής της µόνιµης κατοικίας του
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δικαιούχου, βεβαίωση ότι κατεδαφίστηκε η µόνιµη κατοικία, βεβαίωση του ∆ηµοτικού ή
Κοινοτικού συµβουλίου ότι η κατοικία χρησιµοποιούνταν ως µόνιµη. Το δικαίωµα απόκτησης
συµβατικής ή προκατασκευασµένης κατοικίας δεν µεταβιβαζότανε.

Σχήµα 2. Κάτοψη συµβατικής κατοικίας στο Ρύµνιο.

Σχήµα 3. Κάτοψη συµβατικής κατοικίας στο Ρύµνιο.
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Σχήµα 4. Όψεις συµβατικής κατοικίας στο Ρύµνιο.

Η έκδοση αδειών ανέγερσης των νέων κατοικιών ήταν συµβατική υποχρέωση των
εργολάβων. Στην πράξη οι άδειες εκδίδονταν πολύ αργότερα από την έναρξη της
κατασκευής. Οι κατασκευαστές συνέτασσαν τοπογραφικά διαγράµµατα των οικοπέδων πριν
την χάραξη των κτιρίων. Η τοποθέτηση του κτιρίου ήταν ευθύνη του επικεφαλής της οµάδας
επίβλεψης, σε συνεργασία µε το µηχανικό του εργολάβου και λαµβάνοντας υπόψη την
επιθυµία του ιδιοκτήτη. Τα περισσότερα κτίρια κτίζονταν στο ίδιο οικόπεδο µε το
κατεδαφιστέο. Εάν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήµατα γινότανε προφορική συνεννόηση µε το
Γραφείο Πολεοδοµίας. Σε µερικές περιπτώσεις γινότανε προέγκριση σχεδίου κάλυψης. Οι
ανάδοχοι ήταν υποχρεωµένοι να έχουν εγκεκριµένους διάφορους τύπους κατοικιών ώστε να
επιλέγουν οι ιδιοκτήτες. Στην κατασκευή περιλαµβανόταν πλήρεις εγκαταστάσεις, κατασκευή
ντουλαπιών κουζίνας και παροχή ξυλόσοµπας ή σόµπας πετρελαίου και µικρού ηλεκτρικού
φούρνου.
Οι εργολαβίες της πρώτης φάσης άρχισαν τον Αύγουστο 1995, της δεύτερης φάσης άλλες
τους τελευταίους µήνες του 1996 και άλλες το 1997 και της τρίτης φάσης, που ήταν λίγες, το
1998. Μετά τις τρεις φάσεις υπήρξαν σποραδικά εργολαβίες για την κατασκευή µικρότερου
αριθµού κατοικιών.
3.2 Η υλοποίηση του προγράµµατος
Με το τέλος του καλοκαιριού είχε δοθεί εντολή να αποµακρυνθούν οι σκηνές και οι άστεγοι
να στεγαστούν προσωρινά σε τροχόσπιτα ή να βρουν άλλες λύσεις αξιοποιώντας την
επιδότηση ενοικίου.
Επίσης, από το τέλος του καλοκαιριού 1995 άρχισαν και οι πρώτες εργολαβίες για
κατασκευή έτοιµων συµβατικών ή προκατασκευασµένων κατοικιών. Οι συνθήκες όπως ήδη
αναφέρθηκε ήταν δύσκολες. Ήδη είχαν ξεκινήσει οι κατεδαφίσεις των κατεδαφιστέων
κτισµάτων. Αυτές γινότανε από τους ιδιοκτήτες ή το συνηθέστερο από τις Νοµαρχίες µε
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εργολαβίες. Οι ανάδοχες εταιρίες είχαν έδρα την Αθήνα, λιγότερες την Θεσσαλονίκη, ενώ
υπήρχαν και µερικές µε έδρα τους πληγέντες Νοµούς. Λόγω του µεγάλου αριθµού των
κατοικιών υπήρχε πρόβληµα επάρκειας αριθµού συνεργείων και εργατικού δυναµικού.
Όταν ξεκίνησαν οι εργολαβίες δεν είχε γίνει ακόµη αναγνώριση δικαιούχων και δεν είχαν
ολοκληρωθεί οι µελέτες οικιστικής καταλληλότητας των οικισµών. Αυτό δηµιούργησε στη
συνέχεια πολλές δυσκολίες, διότι χρειάστηκε να αποφασιστούν πολλές χωρικές µεταθέσεις .
Οι χρόνοι ολοκλήρωσης του έργου που προέβλεπαν οι συµβάσεις ήταν µικροί. Υπήρχε
µεγάλη πίεση προς όλους. Πολλά εργοτάξια δούλευαν σε 24ωρη βάση ιδιαίτερα στην αρχή
που οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες.
Ο χειµώνας 1995-96 ήταν πολύ βαρύς. Τα εργοτάξια χρειάστηκε να προσαρµοστούν στις
συνθήκες του χειµώνα. Στο χωριό Μικρόβαλτο Ν. Κοζάνης δύο κατοικίες κατεδαφίστηκαν
λόγω παγετού µετά την ολοκλήρωση του σκελετού στην πρώτη φάση εργολαβιών και µία
ακόµη στην τρίτη φάση των εργολαβιών.
Άλλες εργολαβίες
προέβλεπαν την κατασκευή συµβατικών κατοικιών και άλλες
προκατασκευασµένων.
Οι
ιδιοκτήτες
ήταν
γενικά
απρόθυµοι
να
δεχτούν
προκατασκευασµένη κατοικία, παρόλο που ο χρόνος κατασκευής ήταν πολύ µικρότερος.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο χωριό Τριγωνικό, µε δυσκολία αποφευχθήκαν επεισόδια
από αυτούς που αρνιόταν να δεχτούν κατοικία µε στοιχεία βαριάς προκατασκευής.
Η επίβλεψη των κατασκευών µπορεί να θεωρηθεί αυστηρή, ενώ υπήρξε µεγαλύτερη ευελιξία
ως προς τους χρόνους. Για τις ανάγκες της επίβλεψης έγιναν µετακινήσεις µηχανικών και
από άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης στην Υ.Α.Σ.Β.Ε. Γινόταν διοικητική παραλαβή για
κάθε κατοικία και οριστική παραλαβή για κάθε εργολαβία. Ως προς το κόστος υπήρχε µια
σχετική διασπορά στις τιµές κατοικιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε µερικές από τις πρώτες
εργολαβίες η προβλεπόµενη τιµή ανά κατοικία ήταν περίπου 9.000.000 δρχ. για κατοικία
2
2
εµβαδού 50m και περίπου 10.800.000 δρχ. για κατοικία 60m Σε κάποιες εργολαβίες των
επόµενων φάσεων οι αντίστοιχες τιµές ήταν 5.800.000 δρχ. και 6.600.000 δρχ. Η θεµελίωση
πέρα από κάποιο βάθος και ανάλογα µε τη φάση των εργολαβιών πληρωνότανε επί πλέον.
Στο συνήθη τρόπο αποκατάστασης µε ανέγερση κατοικίας µε στεγαστική συνδροµή
λαµβάνεται υπόψη το εµβαδόν της κατεδαφιστέας κατοικίας και δίδεται συνδροµή για
εµβαδόν µέχρι 120 m2. Σύµφωνα µε την αρχική απόφαση η τιµή της στεγαστικής συνδροµής
ήταν 110.000 δραχµές ανά m2, και αργότερα ανέβηκε σε 130.000 δραχµές ανά m2 Από το
ποσό αυτό το κράτος πληρώνει την κρατική αρωγή που είναι το1/3 και τους τόκους των
δανείων. Όπως φαίνεται το κόστος για το κράτος είναι µικρότερο στη δεύτερη περίπτωση. Ο
ιδιοκτήτης τότε εκτός του ότι δανείζεται ποσό 2/3 της στεγαστικής συνδροµής, χρειάζεται
συνήθως να χρησιµοποιήσει δικά του χρήµατα είτε παίρνει και δεύτερο δάνειο για την
αποπεράτωση της κατοικίας.
Ο αριθµός των κατοικιών ήταν µεγάλος και κατανεµόταν γεωγραφικά σε ένα µεγάλο αριθµό
οικισµών (Σχήµα 7, Πίνακας 1, Πίνακας 2).
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Σχήµα 7. Αριθµός συµβατικών και προκατασκευασµένων έτοιµων κατοικιών µίας φάσης για
µόνιµη στέγαση σεισµόπληκτων ανά οικισµό στο Ν. Γρεβενών µετά το σεισµό Γρεβενών και
Κοζάνης του 1995 Υπόβαθρο χάρτη από: www.ditikimakedonia.gov.ge/imageupload-big.jpg
Πίνακας 2. Αριθµός συµβατικών και προκατασκευασµένων οικιών που παραχωρήθηκαν στους
σεισµόπληκτους ανά οικισµό στον Ν.Γρεβενών στις φάσεις Α,Β,Γ.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ
ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α
ΑΓΑΛΑΙΟΙ
ΑΓΑΠΗ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΑ
ΑΝΟΙΞΗ
ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΒΑΡΗ
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ
ΓΗΛΟΦΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ
∆ΑΣΑΚΙ
∆ΑΣΟΧΩΡΙ
∆ΕΣΚΑΤΗ
∆ΕΣΠΟΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΙΠΟΡΟ

17
1
2
16
8
19
24
9
3
15
15
29
24
31
3
10
50
1
23
35

∆ΟΞΑΡΑΣ
ΕΛΑΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΙΤΕΑ
ΚΑΡΠΕΡΟ
ΚΑΤΑΚΑΛΗ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ
ΚΙΒΩΤΟΣ
ΚΝΙ∆Η
ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΚΟΣΜΑΤΙ
ΚΥΡΑΚΑΛΗ
ΛΑΓΚΑ∆ΑΚΙ
ΛΟΧΜΗ
ΜΕΓ. ΣΕΙΡΉΝΙ
ΜΗΛΙΑ
ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
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11
3
26
16
19
35
84
10
23
2
28
65
39
1
3
3
2
56
1
6

ΜΥΡΣΙΝΑ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΝΗΣΙ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΗΓΑ∆ΙΤΣΑ
ΠΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΟ
ΠΟΝΤΙΝΗ
ΠΟΡΟΣ
ΠΥΛΩΡΟΙ
ΣΑΡΑΚΗΝΑ
ΣΥ∆ΕΝ∆ΡΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΡΙΚΟΚΙΑ
ΤΡΙΦΥΛΛΙ
ΦΕΛΛΙ

47
16
30
6
65
53
48
18
7
14
20
26
41
40
53
8
22
15
21
68

Πίνακας 3. Αριθµός συµβατικών και προκατασκευασµένων οικιών που παραχωρήθηκαν στους
σεισµόπληκτους ανά οικισµό στον Ν.Κοζάνης στις φάσεις Α,Β,Γ.
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ
ΑΙΑΝΗ
ΑΚΡΙΝΗ
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ
ΑΛΩΝΑΚΙΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ
ΑΝΑΡΡΑΧΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΚΩΜΗ
ΑΡΓΙΛΟΣ
ΑΡ∆ΑΣΣΑ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΥΛΕΣ
ΒΑΘYΛΑΚΚΟΣ
ΒΑΤΕΡΟ
ΒΕΛΒΕΝ∆ΟΣ
ΒΛΑΣΤΗ
ΒΟΣΚΟΧΏΡΙ
ΒΡΟΝΤΗ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΓΑΛΑΤΙΝΗ
ΓΟΥΛΕΣ
∆ΑΦΝΕΡΟ
∆ΙΧΕΙΜΑΡΡΟ
∆ΡΕΠΑΝΟ
∆ΡΟΣΕΡΟ
∆ΡΥΟΒΟΥΝΟ
ΕΛΑΤΗ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΡΑΤΥΡΑ
ΕΡΜΑΚΙΑ
ΙΜΕΡΑ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
ΚΑΛΟΝΕΡΙ

25
16
1
14
3
89
16
5
14
5
23
17
5
31
13
38
76
1
22
2
40
11
7
6
6
31
11
3
13
1
17
17
2
44
22
8
10
3
54
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ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ
ΚΑΡΥ∆ΙΤΣΑ
ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΗΠΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΩΡΙΑ
ΚΟΙΛΑ
ΚΟΙΛΑ∆Α
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΝΗΝΑ
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ
ΚΡΑΝΙ∆ΙΑ
ΚΡΟΚΟΣ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ
ΚΤΕΝΙ
ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ
ΛΟΥΚΟΜΙ
ΛΥΓΕΡΗ
ΜΑΥΡΟ∆ΕΝ∆ΡΙ
ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ
ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ
ΜΕΣΣΙΑΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΗΛΙΑ
ΜΗΛΟΧΩΡΙ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ
ΟΙΝΟΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
ΟΜΑΛΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

7
6
5
185
19
14
11
1
7
12
30
17
2
11
10
4
10
8
17
75
11
2
25
50
16
8
6
57
7
12
19
35
8
6
18
17
7
25
5
16

ΠΕΛΕΚΑΝΟ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ
ΠΕΤΡΑΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ
ΠΟΛΥΡΑΧΟ
ΠΡΟΣΗΛΙΟ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ
ΠΤΕΛΕΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α
ΠΥΡΓΟΙ
ΡΟ∆ΙΑΝΗ
ΡΟ∆ΙΤΗΣ
ΡΟ∆ΟΧΩΡΙ
ΡΥΑΚΙ
ΡΥΜΝΙΟ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΗΜΑΝ∆ΡΟ
ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΣΙ∆ΕΡΑ
ΣΙΣΑΝΙΟ
ΣΚΗΤΗ
ΣΠΑΡΤΟ
ΣΠΗΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ
ΣΤΑΥΡΩΤΗ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
ΤΣΟΤΙΛΙ
ΦΟΥΦΑ
ΦΡΟΥΡΙΟ
ΦΥΤΟΚΙΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΡΩΜΙΟ

1
2
3
63
1
2
48
12
8
50
32
28
15
20
23
20
7
1
2
46
51
1
24
6
6
7
16
7
6
1
40
15
17
4
21
26
2
6
57

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, προκύπτει ότι κατασκευάστηκαν περίπου 4.000
τυποποιηµένες κατοικίες, µε συµβατικό τρόπο ή προκατασκευασµένες, στους Νοµούς
Γρεβενών και Κοζάνης. Αν πάρουµε τον αριθµό των εγκρίσεων δανείων για ανακατασκευή
ή αυτοστέγαση και θεωρώντας ότι κάθε έγκριση αντιστοιχεί σε ένα κατεδαφιστέο κτίσµα
ανεξαρτήτα από το εµβαδον του κατεδαφιστέου ή ανεγειροµένου κτίσµατος, προκύπτει ότι
περίπου το 30% αυτών που έχουν συνολικά αποκατασταθεί αποκαταστάθηκαν µε
τυποποιηµένη κατοικία. Σε σχέση µε τα προηγούµενα, αξίζει να αναφέρουµε δύο
ιδιαιτερότητες που παρουσιάστηκαν κατά την αποκατάσταση των ζηµιών στον σεισµό
Γρεβενών Κοζάνης. Καταρχήν, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει σε άλλους σεισµούς, είναι πολύ
µεγαλύτερος ο αριθµός των κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν ως επικινδύνως ετοιµόρροπα ή
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κατασκευασµένα από ευτελή υλικά από ότι τα κτίρια που κρίθηκαν επισκευάσιµα. Κατά
συνέπεια υπήρξαν πολύ περισσότερες ανακατασκευές κτιρίων από ότι επισκευές. ∆εύτερο,
υπάρχουν ακόµη και σήµερα πολλά κατεδαφιστέα κτίρια τα οποία δεν αποκαταστάθηκαν.
Αυτές οι δύο ιδιαιτερότητες είναι και λόγοι που δείχνουν επί πλέον την αναγκαιότητα λύσεων
όπως αυτή που επιλέχθηκε των τυποποιηµένων κατοικιών και της στήριξης που παρείχε
στην περιοχή η πραγµατοποίηση του προγράµµατος αυτού.
Το Σχήµα 5 και το Σχήµα 6 παρουσιάζουν ενδεικτικά περαιωµένες κατοικίες.

Σχήµα 5. Συµβατική κατοικία σε χωριό Ν.Κοζάνης

Σχήµα 6. Συµβατική κατοικία σε χωριό Ν.Κοζάνης

3.3 Το πρόγραµµα µεταφοράς οικισµών και η στεγαστική αποκατάσταση
Την 11η Ιουλίου 1995 σε σύσκεψη υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας
αποφασίστηκε να ανατεθεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και στο Ι.Γ.Μ.Ε. µελέτη για την
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οικιστική καταλληλότητα οικισµών των νοµών Κοζάνης και Γρεβενών. Τη µελέτη
χρηµατοδότησαν οι αντίστοιχες Νοµαρχίες και εκπόνησαν ο Τοµέας Γεωλογίας και Φυσικής
Γεωγραφίας, ο Τοµέας Γεωφυσικής, του Εργαστηρίου Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων
του Α.Π.Θ, οι διευθύνσεις του Ι.Γ.Μ.Ε.και του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Η µελέτη αφορούσε την οικιστική
καταλληλότητα 27 οικισµών της πλειόσειστης περιοχής και συγκεκριµένα τους εξής:
Νοµός Γρεβενών: Αγαλαίοι, Αγάπη, Βάρης, Ιτέα, Καλαµίτσι, Καλόχι, Κέντρο, Κνίδη,
Λαγκαδάκια, Μεσόλακκος, Μικροκλεισούρα, Μυρσίνα, Νησί, Παλαιοχώρι, Ποντινή, Πυλωροί ,
Σαρακήνα
Νοµός Κοζάνης:
Αγία Παρασκευή, Αιανή, Ασβεστόπετρα, ∆αφνερό, Λευκοπηγή,
Μαυροδένδρι, Ρύµνιο, Φρούριο, Χρώµιο,
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι πρώτες συµβάσεις έργων υπογράφτηκαν Αύγουστο 1995.
Σύµφωνα µε τις εντολές έπρεπε να κατασκευαστούν οι κατοικίες, όµως πολλοί οικισµοί και
κτίρια ήταν δίπλα ή επάνω σε ρήγµατα. Επίσης υπήρχε µία ανησυχία σχετικά µε την
καταλληλότητα των εδαφών. Υπήρχε η δυνατότητα της διενέργειας µετρήσεων µε
γεωφυσικές τοµές και έγιναν σε αρκετές εργολαβίες.
Η ερευνητική οµάδα υπέβαλλε συµπεράσµατα για κάποια κρίσιµα ερωτήµατα στους φορείς
της πολιτείας µε την ”Προκατακτική Έκθεση” στις 11-9-1995. Με την έκθεση αυτή λύθηκαν
ορισµένα προβλήµατα, όπως ο προσδιορισµός της απόστασης ανοικοδόµησης από τα
ρήγµατα και ο προσδιορισµός περιοχών σε ορισµένους οικισµούς όπου απαγορεύονταν η
δόµηση. Είχε ήδη εγκριθεί τότε η κατασκευή κατοικιών για ορισµένους οικισµούς και αυτό
δηµιούργησε προβλήµατα. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του οικισµού Σαρακήνα,
όπου καθυστέρησε σηµαντικά η έναρξη της κατασκευής κατοικιών χρειάστηκε να
υπογραφούν αποφάσεις χωρικής µετάθεσης σε άλλα χωριά.
Το χωριό Ρύµνιο αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση. Σύµφωνα µε τη µελέτη βρίσκεται πάνω
στο ρήγµα που προκάλεσε τον σεισµό. Στην παραλίµνια ζώνη παρουσιάστηκαν φαινόµενα
ρευστοποίησης. Σε ορισµένες θέσεις παρουσιάστηκαν φαινόµενα κατολίσθησης. Επιβλήθηκε
λοιπόν απαγορευτική ζώνη σε απόσταση 30 µέτρων από το ρήγµα, στην παραλίµνια ζώνη
και στους χαλαρούς σχηµατισµούς. Στα υπόλοιπα τµήµατα επιτράπηκε η κατασκευή
κτιρίων, αλλά µε ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης, όπως η επιβολή καταρχήν
θεµελιώσεων µεγάλου βάθους, µε εσχάρα πεδιλοδοκών.
Οι περισσότεροι κάτοικοι στο Ρύµνιο, αλλά και σε άλλα χωριά αντιδρούσαν σε πιθανή
µεταφορά του χωριού τους. Βέβαια υπήρξαν κάτοικοι που επιθυµούσαν την ανοικοδόµηση
σε άλλη περιοχή. Στην πράξη αποκαταστάθηκαν γρηγορότερα όσοι επέλεξαν να
παραµείνουν στον ίδιο οικισµό και στην ίδια θέση από ότι αυτοί που πρόβαλαν αντίρρηση
στο να µεταφερθεί ο οικισµός ή να χτίσουν σε άλλη θέση στον ίδιο οικισµό. Στους
περισσότερους οικισµούς η πρόταση για απαγόρευση δόµησης αφορούσε µερικές περιοχές.
Προτάθηκε πλήρης µεταφορά λίγων µόνο οικισµών. Πλήρης και απόλυτη απαγόρευση
δόµησης προτάθηκε για το χωριό Καλαµίτσι, ενώ συστήθηκε για τα χωριά Νησί και Φρούριο.
Στο Φρούριο όµως –όπου η µεταφορά προτάθηκε και λόγω του µικρού µεγέθους του- οι
κάτοικοι δεν δέχτηκαν να µεταφερθεί ο οικισµός. Έτσι λοιπόν µόνο στο Καλαµίτσι και στο
Νησί δεν κατασκευάστηκαν κατοικίες. Πολλοί από τους κατοίκους του Καλαµιτσίου
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προτίµησαν τελικά
µετεγκατασταθούν.

να
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κατοικία

στην

πόλη

των

Γρεβενών

και

να

Από τις πληροφορίες που υπάρχουν η µεταφορά των οικισµών δεν ολοκληρώθηκε.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Σαρακήνα που είχε σταµατήσει αρχικά η δόµηση, προτάθηκε
αναδίπλωση του χωριού και κτίστηκαν κατοικίες. Η τελική µελέτη παραδόθηκε του Ιανουάριο
1996. Θα άξιζε να σηµειωθεί ότι σε πολλά σηµεία της µελέτης για οικισµούς ή περιοχές
απαγορεύτηκε η δόµηση κατοικιών µε φέρουσα τοιχοποιία. Μεγάλες βλάβες σε κτίσµατα µε
φέρουσα τοιχοποιία παρατηρήθηκε στο σεισµό του Ν. Έβρου του 2004 (∆ηµοσθένους και
Μουστεράκη, 2006). Ανεξάρτητα της παραπάνω µελέτης, προτάθηκαν για µεταφορά 7 µικροί
σεισµόπληκτοι οικισµοί της πλειόσειστης περιοχής Βοΐου Ν. Κοζάνης µε τη σύµφωνη γνώµη
των δηµοτικών αρχών και των κατοίκων. Η διαδικασία έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η κατασκευή κατοικιών µε συµβατικό τρόπο ή µε προκατασκευή και η παράδοση τους στους
σεισµόπληκτους κατοίκους που είχαν τις προϋποθέσεις, αποτελεί σίγουρα από µόνο του ένα
µεγάλο έργο. Αποτελεί µια επένδυση στην περιφέρεια µε στόχο στη συγκράτηση του
πληθυσµού και µάλιστα σε µια περιοχή αποµακρυσµένη και υποβαθµισµένη. Η νέα αυτή
πολιτική στεγαστικής
αποκατάστασης βοήθησε ιδιαίτερα άτοµα µεγάλης ηλικίας και
οικονοµικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Βοήθησε πολύ να κρατηθεί πληθυσµός στα χωριά.
Είχε πολύ µεγάλη σηµασία για όλη την περιοχή. Κράτησε τις εστίες ζωντανές για τα παιδιά,
τους συγγενείς και τους επισκέπτες. Έδωσε ελπίδα και ζωντάνια στους ανθρώπους και την
περιοχή.
Ίσως οι εικόνες που έχουµε ανθρώπων που µάζευαν τα νοικοκυριά τους για να µπουν στα
τροχόσπιτα ή να φύγουν σε συγγενείς και φίλους, σε αντίθεση µε τη χαρά τους όταν άρχιζαν
οι εργασίες του δικού τους σπιτιού και ακόµη περισσότερο όταν τακτοποιούσαν τα πράγµατα
τους στο καινούριο σπίτι, χωρίς το βάρος χρέους, να αποτελούν την ουσιαστικότερη βάση
για αξιολόγηση αυτού του προγράµµατος στεγαστικής αποκατάστασης σεισµοπλήκτων.
Υπήρξε κριτική ότι η κατασκευή των κατοικιών ήταν δαπανηρή ιδιαίτερα στις πρώτες
εργολαβίες. Πράγµατι ο τρόπος αυτός αποκατάστασης αποδείχτηκε πιο δαπανηρός για την
πολιτεία από ότι η αποκατάσταση µε στεγαστική συνδροµή. Όµως η εµπειρία από
παλαιότερους σεισµούς όπως π.χ. τον σεισµό της Θεσσαλονίκης, δείχνει ότι υπήρξαν
ιδιοκτήτες που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα σπίτια τους, άλλοι που δεν µπόρεσαν να
αρχίσουν ενώ είχαν πάρει την πρώτη δόση και ακόµη παιδιά που κληρονόµησαν τα δάνεια
των γονιών τους και είχαν προβλήµατα, ιδιαίτερα όταν ίσχυε η προσωποκράτηση, επειδή δεν
µπόρεσαν να ανταποκριθούν οικονοµικά στις υποχρεώσεις Τέτοιες καταστάσεις
αποφεύγονται όταν οι σεισµόπληκτοι έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν αυτόν τον τρόπο
αποκατάστασης. Εξάλλου, οι χρόνοι στεγαστικής αποκατάστασης, παρά τις παρατάσεις και
τις καθυστερήσεις, ήταν πολύ µικρότεροι από ότι στην περίπτωση ανέγερσης µε στεγαστική
συνδροµή.
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Μπορεί να γίνουν ένα σύνολο παρατηρήσεων που αφορούν κυρίως στην αρχιτεκτονική και
πολεοδοµική πλευρά του προγράµµατος. Σε πολλούς οικισµούς τα σπίτια πριν τον σεισµό
είχαν ιδιαίτερη παραδοσιακή µορφολογία. Ήταν λιθόκτιστα και είχαν κάποια παραδοσιακά
στοιχεία. Σε πολλά υπήρχαν στις αυλές παραδοσιακοί φούρνοι. Τα στοιχεία αυτά χάθηκαν.
Επίσης, πριν τις µετέπειτα επεµβάσεις των ιδιοκτητών οι κατοικίες φαινόταν οµοιόµορφες και
χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί δεν υπήρχε µεγάλος αριθµός εναλλακτικών
αρχιτεκτονικών λύσεων. Πάντως η κεραµοσκεπή βελτιώνει την όψη τους. Αποδείχτηκε
ακόµη ότι οι κατοικίες των 60τ.µ. ήταν µικρές για τις πολυµελείς οικογένειες. Επί πλέον η
αρχιτεκτονική λύση δεν λάµβανε υπόψη ότι οι οικισµοί ήταν αγροτικοί και οι ιδιοκτήτες
χρειάζονταν αποθήκες. Έτσι στις αρχικές εργολαβίες δεν επιτρέπονταν η κατασκευή
ηµιυπόγειου λόγω κλίσης εδάφους. Στις µετέπειτα εργολαβίες επιτράπηκε.
Όλα τα παραπάνω δεν ακυρώνουν όµως την αξία του προγράµµατος ως προς την επίτευξη
των βασικών στόχων του, δηλαδή τη στέγαση σεισµόπληκτων και τη συγκράτηση του
πληθυσµού στις περιοχές αυτές. Υπήρχαν περιπτώσεις που στις κατοικίες έµειναν τελικά οι
νεότερες γενιές αντί των ηλικιωµένων.
Ο σεισµός ξεχάστηκε γρήγορα. Εκ των υστέρων δίπλα ή και σε επαφή µε κατοικίες µε
βαριές θεµελιώσεις, π.χ. στο Ρύµνιο, κατασκευάστηκαν από τους ιδιοκτήτες αποθήκες ή
και επεκτάσεις κατοικιών, αυθαίρετες µε άλλο τρόπο δόµησης. ∆εν πρέπει όµως να ξεχαστεί
και η εµπειρία από αυτή την πολιτική στέγασης σεισµόπληκτων. Αξίζει να µελετηθεί
περισσότερο και να αξιοποιηθεί για την βελτιωµένη εφαρµογή παρόµοιων προγραµµάτων
αποκατάστασης στο µέλλον.
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