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Αριθµ. Πρωτ: οικ. 2859 
 

Προς 
1. Υπουργό Εσωτερικών   κ. Σπ. Φλογαΐτη 
2. Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών 

α. Υπουργό κ. Γιάν.Παπαθανασίου 
     β. Υφυπουργό κ. Αθαν. Μπούρα 

3. Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ. Σουφλιά 
4. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

     κ. Σωτ. Χατζηγάκη 

4. Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

    κ. Παντ. Σκλιά 

 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
2. Πολιτικά Κόµµατα 

- Νέα ∆ηµοκρατία 

- Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 

- Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας 

- ΣΥΡΙΖΑ 

- ΛΑΟΣ 

- Οικολόγοι – Πράσινοι 

3. Φορείς της Εύβοιας 
4. Πληµµυρόπληκτους ∆ήµους Ν.Ευβοίας 

7.  ΜΜΕ  
      

            Σεπτεµβρίου  2009 στο Νοµό Εύβοιας.  
 

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα δύο τελευταία χρόνια η Εύβοια κάηκε δύο φορές και πριν λίγες 

µέρες γνώρισε τη µεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων 60 και πλέον χρόνων, από την πρωτοφανή 

πληµµύρα στην Κεντρική Εύβοια.  

Για όλα αυτά δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε ουσιαστικό για την προστασία του Περιβάλλοντος, για 

την αποκατάσταση, για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των καταστροφών. 

Την Τετάρτη 23 Σεπτεµβρίου ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε ανακοίνωσε ότι διέθεσε το ποσό των 8 εκ. € 

για την άµεση αντιµετώπιση των καταστροφών που έγιναν στους χειµάρρους της Κεντρικής Εύβοιας. 

Ο κ. Υπουργός δεν διευκρίνισε από την αρχή ότι τα χρήµατα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, είναι 

δηλαδή χρήµατα κυρίως Κοινοτικά, της ∆΄ προγραµµατικής περιόδου και εποµένως για να γίνουν έργα 

πρέπει απαραίτητα να προηγηθούν µελέτες  των οποίων ο χρόνος ολοκλήρωσης υπερβαίνει τα 4 

χρόνια. 
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Η δική µας εµπειρία για τη µελέτη του Λήλαντα που πληµµύρισε και προκάλεσε τεράστιες 

καταστροφές είναι ακόµα χειρότερη και αφορά µόνο το Τµήµα των 2,5 χιλιοµ. µέχρι την εκβολή. Ήδη 

βρισκόµαστε στον 6ο χρόνο και τα δύο τελευταία χρόνια η µελέτη βρίσκεται στην περιφέρεια Στερεάς 

για ελέγχους και εγκρίσεις και δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται ούτε µετά από ένα (1) χρόνο. 

Αποκλείεται να µη γνώριζε ο κ. Υπουργός αυτή την πραγµατικότητα. Εποµένως ότι έκανε ήταν 

για τη δηµιουργία εντυπώσεων και όχι για τις άµεσες επεµβάσεις για να προληφθούν µεγαλύτερες 

καταστροφές, κάτι που µπορεί πλέον να συµβεί και µε µικρότερη βροχόπτωση όσο η κατάσταση δεν 

αντιµετωπίζεται. 

Είναι προφανές ότι για να αντιµετωπιστούν, άµεσα, τα πιο επείγοντα προβλήµατα στους 

χειµάρρους, απαιτούνται Εθνικοί Πόροι και όχι Κοινοτικά χρήµατα, που χρειάζονται πολύ χρόνο. 

Όσο αυτό δεν γίνεται, η πολιτεία αδιαφορεί και η αδιαφορία είναι εγκληµατική γιατί πλέον 

απειλούνται ανθρώπινες ζωές. 

Και ενώ χιλιάδες πολίτες περιµένουν την Πολιτεία να ενδιαφερθεί και να αντιµετωπίσει αυτά τα 

προβλήµατα, ο Γεν. Γραµµατέας της Περιφέρειας ανακοίνωσε περιχαρής ότι το Υπουργείο Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, διέθεσε για την αναπαλαίωση της αγοράς της Χαλκίδας 7 εκ. € από το Ειδικό 

Πρόγραµµα που είναι για τη Στερεά και την Εύβοια και έχει σκοπό να καλύψει ανάγκες σε υποδοµές 

που δεν χρηµατοδοτούνται πλέον από το ΕΣΠΑ, όπως δρόµους, Λιµενικά έργα, αρδευτικά, 

Αντιπληµµυρικά και όχι βέβαια αναπαλαιώσεις. 

Η στάση των αρµοδίων Υπουργείων και της Περιφέρειας είναι εξοργιστική. 

∆εν έφτασε που είχαν αποκλείσει την Εύβοια από κάθε χρηµατοδότηση από Εθνικούς Πόρους 

τόσα χρόνια, συνεχίζουν την ίδια τακτική και µπροστά στην καταστροφή. 

Ο Υπουργός κ. Παπαθανασίου ήρθε το Σάββατο 26 Σεπτεµβρίου και µίλησε στη Χαλκίδα σε 

Κοµµατική εκδήλωση. 

∆εν βρήκε τίποτε να πει για τις καταστροφές και για τις δικές του ενέργειες, ευθύνες και 

υποχρεώσεις  

Έχουµε αντιληφθεί ότι η Χώρα έχει οδηγηθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. 

Όπως και να έχουν όµως τα πράγµατα θα  έπρεπε να γίνουν τα πάντα για την προστασία από 

τις καταστροφές και όχι για αναπαλαιώσεις µε Εθνικούς Πόρους. 

Άλλωστε την αγορά της Χαλκίδας, όπως και άλλα έργα τα έχει αναλάβει προσωπικά ο Υπουργός 

Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές. 

Επιµένουµε, όπως έχουµε υποχρέωση και ζητάµε να διατεθούν άµεσα και από Εθνικούς 

Πόρους, τα ελάχιστα ποσά που εκτίµησαν οι αρµόδιες υπηρεσίες: 

- Για αντιπληµµυρική   προστασία                           12,4 εκ. € 

- Για την αποκατάσταση δρόµων και γεφυριών          10 εκ. € 

- Για το αντιπληµµυρικό έργο του Λήλαντα (2,5 χιλ.) 12 εκ. €                
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