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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΑΣΟ
Από το Δεκέμβρη του 2016 εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜ-Θ
τρεις μελέτες που αφορούσαν σε αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές
εκτάσεις των λεκανών απορροής στις περιοχές Κάστρου Λιμεναρίων, Μαριών,
Πρίνου, Σωτήρος, Καλλιράχης και Θεολόγου, που κάηκαν στις πυρκαγιές του 2016.
Το συνολικό ποσό ανερχόταν σε 9.364.791 ευρώ.
Τον Ιανουάριο του 2017 και μετά από ευρεία σύσκεψη στην Καβάλα εξετάσθηκε η
δρομολόγηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για τη Θάσο και εγκρίθηκαν
ποσά που άγγιζαν τα 6.000.000 ευρώ.

Οι

παρεμβάσεις περιλάμβαναν

αντιδιαβρωτικά έργα σε περιοχές του Θεολόγου, του Πρίνου και των Λιμεναρίων,
αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Πρίνου και του Θεολόγου, ενώ
περιλαμβανόταν και η κατασκευή αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση δασικών
δρόμων, η δημιουργία υδατοδεξαμενών, μικρού μεγέθους φραγμάτων και τοπικές
αναδασώσεις.
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Οι πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019 αποκάλυψαν την αναποτελεσματικότητα της
διοίκησης στο σύνολό της, την άγνοια και την αδιαφορία της για τα μεγάλα
προβλήματα των κατοίκων του νησιού.
Από τότε η Περιφέρεια

και ειδικότερα ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει

αποδυθεί σε έναν αγώνα καθαρισμού ρεμάτων και κάποιες φορές σε καθαρισμό
τμήματος χειμάρρου για τη διευθέτηση της ροής του. Μόνο που, εξαιτίας και της
απουσίας σοβαρής μελέτης, τα φερτά υλικά των χειμάρρων τοποθετούνται στις
όχθες τους σαν αναχώματα της δύναμης του νερού, υλικά ακατάλληλα για
κατασκευή αναχωμάτων, με αποτέλεσμα να παρασύρονται ξανά και να μπαζώνεται
η κοίτη τους λίγα μέτρα παρακάτω, αυξάνοντας τους κινδύνους από ένα σχεδόν
βέβαιο «σπάσιμό» τους.
Κι επειδή η μόνιμη επωδός του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας είναι: «Βούληση της
Περιφέρειας είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θάσου για να μην κινδυνέψει
κανένας πολίτης και καμία περιουσία ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που έχουν
πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας προχωράμε σε έργα ουσίας, επενδύοντας στην
πρόληψη, προστατεύοντας πολίτες, περιουσίες και υποδομές».
Ερωτώνται ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Περιβάλλοντος και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας:
1. Από τα παραπάνω ποσά, πόσα εκλήθη να απορροφήσει η Περιφέρεια ΑΜΘ,
πόσα απορρόφησε και ποιά έργα πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε;
2. Γνωρίζετε αντίστοιχα ποσά που απορροφήθηκαν και έργα που εκτέλεσαν το
Δασαρχείο και ο Δήμος Θάσου; Υπήρξε συνεργασία, συνεννόηση και
συντονισμός με τους παραπάνω φορείς και ποια τα αποτελέσματα αυτού
του συντονισμού και της συνεργασίας:
3. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υδραυλικών έργων για την Θάσο σε
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια,
δήμος, Δασαρχείο);
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4. Έχουν ανατεθεί και έχουν προχωρήσει οι μελέτες οριοθέτησης των
χειμάρρων;
5. Ποιός σχεδιασμός υπάρχει για τις ιδιαίτερα επιβαρυμένες, κακώς
σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αλλά και ιδιαίτερα

καταπονημένες

γέφυρες στον Ποτό και τα Λιμενάρια; Ποιες από τις γέφυρες αυτές ανήκουν
στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας; Έγινε κάποιος προγραμματισμός για τη
ενίσχυση ή την ανακατασκευή τους; Δεν πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι
μελέτες για τον έλεγχο όλων των γεφυρών του νησιού που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Περιφέρειας, που δεν μπορούν πλέον να αντέξουν τους
όγκους του νερού, διότι οι χείμαρροι μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες
από ότι είχε προβλεφθεί αρχικά λόγω της βιαιότητας των καιρικών
φαινομένων που έπαψαν πλέον να είναι αιφνίδια;
6. Υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή μικρών φραγμάτων ή αναβαθμών για τον
έλεγχο της ροής του νερού στους χειμάρρους, την συγκράτηση της στερεοπαροχής
και για τη δημιουργία/κατασκευή ταμιευτήρων νερού (λιμνοδεξαμενές) για
αντιπλημμυρική προστασία αλλά και για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου
ορίζοντα, για άρδευση και για αντιπυρική προστασία; Έχει ληφθεί υπ όψη το
αίτημα των κατοίκων του Πρίνου, Ποτού και Λιμεναρίων για τη δημιουργία τριών
λιμνοδεξαμενών, διότι στην περιοχή υπάρχουν και πολλά ελαιόδεντρα;
7. Σκοπεύει η Περιφέρεια να συνδράμει υλικά

με χρηματοδότηση και

τεχνογνωσία τον Δήμο Θάσου για την κατασκευή γέφυρας στο λάκκο των
Μαριών στη θέση της «ιρλανδικής» διάβασης (δρόμος Λιμεναρίων- Μαριών)
καθώς αποτελεί μόνιμη απειλή για τα διερχόμενα αυτοκίνητα που
κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά;
8. Δεν πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί πλήρως το πρόφραγμα και το κυρίως
φράγμα της λιμνοδεξαμενής στην περιοχή των Μαριών;

9. Εφόσον, σύμφωνα με τη κοινή λογική, πρέπει να τηρούνται προτεραιότητες στις
επεμβάσεις και να ξεκινούν αυτές από τους πυκνοδομημένους παραλιακούς
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συνοικισμούς, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι, οι οικιστικές και
τουριστικές

υποδομές

πώς

μπορεί

κάποιος

να

ερμηνεύσει

το

έργο:

«Αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Αστρίς της Θάσου
με τη δημιουργία τοιχίων αντιστήριξης με Σαρζανετ και επιδιορθώσεις στο
οδόστρωμα;» Το ερώτημα απευθύνεται ιδιαιτέρως στον Αντιπεριφερειάρχη
Καβάλας διότι, παρά την καλή θέληση, κανείς δε μπορεί να διακρίνει έργα στα
ερείσματα, ή κατασκευές για την άρση κατολισθήσεων στο επαρχιακό δίκτυο
όπως και επιδιορθώσεις στο οδόστρωμα στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Αντίθετα
διακρίνει την αντικατάσταση μιας ιδιωτικής περίφραξης, κατάντη του δρόμου,
που προφανώς καταστράφηκε (η περίφραξη) από την περσινή πλημύρα σε μία
εντελώς αδόμητη περιοχή και σε απόσταση 50 μέτρων από τη θάλασσα. Η
Περιφέρεια δηλαδή φαίνεται ότι δαπάνησε ποσό άνω των 100.000 ευρώ για ένα
έργο που προστατεύει αποκλειστικά και μόνο ένα παρακείμενο ελαιόκτημα,
δηλαδή μία ιδιοκτησία ιδιώτη. Αβίαστο λοιπόν προκύπτει το ερώτημα προς τον κ.
Αντιπεριφεριάρχη Καβάλας σχετικά με το ποιος πολίτης κινδύνευσε και ποιες
άλλες περιουσίες απειλήθηκαν στην άδεια από κόσμο αυτή τοποθεσία, ώστε το
συγκεκριμένο έργο να θεωρηθεί έργο προτεραιότητας για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής.

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Δημήτρης Λυμπεράκης
Κώστας Κατσιμίγας
Νίκος Αργυρίου
Ριτβάν Κουράκ
Σερκάν Μαχμούτ
Χρήστος Χατζηπέμου
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