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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΓΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Οι πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας, δεν ήταν αποτέλεσμα
των «πρωτοφανών καιρικών φαινομένων». Ιδιαίτερα στην περιοχή του Ποταμού και της Μεσογγής, ήταν
αποτέλεσμα της απουσίας των αναγκαίων έργων συντήρησης και πρόληψης στα ποτάμια των περιοχών
αυτών και όχι μόνο. Τα καταστροφικά αποτελέσματα για τις οικογένειες, τους επαγγελματίες και αγρότες
αποτελούν διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών γιατί δεν
έχουν  σε  προτεραιότητα  την  χρηματοδότηση  και  υλοποίηση  των  αναγκαίων  έργων  αντιπλημμυρικής
προστασίας  ,έργων  πρόληψης  των  συνεπειών  των  φυσικών  φαινομένων,  (καθαρισμοί,  διευθετήσεις,
τεχνικές παρεμβάσεις κλπ) .
Είναι γνωστό σε όλους, το γαϊτανάκι των έργων που αρχίζουν, διακόπτονται, αλλάζουν εργολαβικά χέρια,
καθυστερούν για χρόνια και ίσως ολοκληρωθούν μετά από μια καταστροφή. Τέτοια περίπτωση είναι το
ποτάμι  στον  Ποταμό.  Υπενθυμίζουμε  Ανακοίνωση  και  Επερώτησή  μας  το  2019 «Απαράδεκτη  και
επικίνδυνη συνεχίζει να είναι η κατάσταση στη γέφυρα του Ποταμού....»,«…Για λόγους πρόληψης μέχρι
σήμερα έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των μαθητών προς το σχολείο αφού δεν μπορεί να περάσει από τη
γέφυρα  λεωφορείο  πάνω  από  συγκεκριμένο  φορτίο….»  κατάσταση  που  μέχρι  και  τις  πρόσφατες
πλημμύρες δεν είχε διορθωθεί. Σε  ανακοίνωση των κατοίκων του Ποταμού αναφέρεται «…Σχεδόν ένα
μήνα μετά τις πλημμύρες δεν έχει υλοποιηθεί το παραμικρό από τις εξαγγελίες των κυβερνητικών και
τοπικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να καραδοκεί ο κίνδυνος επανάληψης των φαινομένων…».
Αντίστοιχα στο ποτάμι στη Μεσογγή, τα ακαθάριστα χόρτα, βάτα και καλάμια ,όπως διαπιστώσαμε με τα
μάτια  μας,  είχαν  δημιουργήσει  αδιαπέραστα  «φράγματα».  Εκπρόσωποι  μάλιστα  της  Περιφερειακής
Αρχής(ΝΔ-ΚΙΝΑΛ) διαπίστωσαν λάθος κατασκευασμένο τεχνικό έργο στο ποτάμι, στο ύψος της Στρογγυλής
που είχε  ως  αποτέλεσμα  να  εκτραπεί  η  ροή του ποταμιού  στο σημείο  και  να  οξύνει  τα πλημμυρικά
φαινόμενα. Μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις στην περιοχή.
Επερωτάται η κα Περιφερειάρχης:
1. Για πόσο θα διαιωνίζεται η εγκατάλειψη των περιοχών; Ποιος είναι ο συνολικός αντιπλημμυρικός

σχεδιασμός για τα συγκεκριμένα ποτάμια;
2. Ποιά είναι τα άμεσα έργα που έχετε προγραμματίσει, είναι έτοιμες οι μελέτες, ποιο είναι το ύψος

της χρηματοδότησης και από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο;
3. Ποιά έργα προσωρινού και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα έχετε προγραμματίσει,  σε ποια φάση

βρίσκονται και πότε θα ολοκληρωθούν;
4. Τι προβλέπετε για την γέφυρα του Ποταμού, για την παλιά γέφυρα και την κεντρική Γέφυρα στο 

ποτάμι της Μεσογγής όπου παρατηρούνται προβλήματα στην στατική τους επάρκεια;
5. Θα πάρετε πρωτοβουλία είτε αυτοτελώς ως ΠΙΝ είτε σε συνεργασία με τον Δήμο Κ. Κέρκυρας, του 

οποίου βέβαια είναι ευθύνη, για την δρομολόγηση ενός μικρού Λεωφορείου στον Ποταμό, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι όσο παραμένει κλειστή η πρόσβαση από την γέφυρα;
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