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Του ΜΑΚΗ ΝΟ∆ΑΡΟΥ

Τσουνάμι κατολισθήσεων πλήττει τις τελευταίες εβδομάδες την Ηλεία, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε
σημαντικά τμήματα του οδικού δικτύου. Χιλιάδες κάτοικοι και οδηγοί Ι.Χ. αναγκάζονται καθημερινά να διανύουν μεγάλες
αποστάσεις για να μεταβούν στα σπίτια τους, παρακάμπτοντας τα σημεία που έχουν «βυθιστεί».

Ο καθηγητής Ε. Λέκκας στο ρήγμα του δρόμου έξω από την Αρτέμιδα

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιο Λέκκα, η σημερινή εικόνα στην Ηλεία είναι το
αποτέλεσμα των καταστροφικών και φονικών πυρκαγιών που έπληξαν τον νομό το καλοκαίρι του 2007, αλλά και της
προκλητικής αδιαφορίας που έδειξε η κυβέρνηση της Νέας ∆ημοκρατίας. «Είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή μετά
τις φωτιές, μέσα από ειδικές μελέτες που είχαμε δημοσιοποιήσει, ότι έπρεπε να γίνουν άμεσα έργα σε συγκεκριμένα
σημεία. ∆υστυχώς εμείς το είπαμε, εμείς το ακούσαμε. Τα έργα δεν έγιναν και έτσι τώρα η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη
και επικίνδυνη για τους κατοίκους. ∆εν μπορώ να προβλέψω τη συνέχεια...», δήλωσε στην «Ε» ο κ. Λέκκας.

Οι κατολισθήσεις στην Ηλεία εντοπίζονται: Στον επαρχιακό δρόμο Κρέστενα - Καλλιθέα - Ανδρίτσαινα σε μήκος 250 μ.,
στον επαρχιακό δρόμο Θολό - Φιγάλεια - Επίκ. Απόλλων (σημαντικό πρόβλημα έχει εμφανιστεί στην είσοδο του οικισμού
Λεπρέου, όπου σε μήκος 50 μ. υπάρχει καθίζηση), στον επαρχιακό δρόμο Ζαχάρω - Αρτέμιδα - Μάκιστος - Πλατιάνα και
Αρτέμιδα - Σμέρνα - Βρίνα και ειδικότερα στο τμήμα Ζαχάρω - Αρτέμιδα - Μάκιστος, στον δρόμο Αρτέμιδα - Σμέρνα
-Βρίνα, στον επαρχιακό δρόμο Αμαλιάδα -Περιστέρι - Οινόη 200 μ. πριν από την είσοδο του οικισμού Περιστερίου
υπάρχουν έντονα φαινόμενα κατολίσθησης, με κίνδυνο αποκοπής του δρόμου και αποκλεισμού του οικισμού.

Με εντολή της Νομαρχίας Ηλείας διεκόπη η κυκλοφορία στον δρόμο Κρέστενα - Ανδρίτσαινα που εξυπηρετεί τρεις
δήμους της Ηλείας, πάνω από 30.000 κατοίκους, καθώς είναι και δρόμος επικοινωνίας με τους Νομούς Αρκαδίας και
Μεσσηνίας. Ο δρόμος Ζαχάρω - Αρτέμιδα - Μάκιστος εξυπηρετεί τα δύο μαρτυρικά χωριά του νομού, τα οποία
υπέστησαν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιπτώσεις των πυρκαγιών του 2007, με δεκάδες ανθρώπινα θύματα και την
ολοσχερή καταστροφή τους.

«Η κατάσταση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηλείας (αλλά και στο δημοτικό και στο αγροτοδασικό) έχει φθάσει στο
απροχώρητο. Σε λίγο χρόνο ολόκληρες περιοχές του νομού μας, και κυρίως οι πυρόπληκτες, θα αποκοπούν πλήρως.
Θέλουμε και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στα αιτήματά μας και θα ξεκινήσετε τη διαδικασία έναρξης της επίλυσης
των προβλημάτων της πυρόπληκτης και σεισμόπληκτης Ηλείας», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή αγωνίας προς τα
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Διαφημίσεις Google

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου
Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων & Υμιυπαιθρίων Χώρων! Ενημερώσου Τώρα
www.diloseto.gr

Εργασία σε εστιατόρια
Εργαστείτε σε τουριστικά μέρη στην Αυστρία. Απαραίτ. Γερμανικά.
Τώρα!
www.hogastjob.com/jobs-austria

Λάστιχα Αγορά Τοποθέτηση
Μοναδικές Προσφορές -70% ∆είτε Τώρα τις Προσφορές!
www.GROUPON.gr/Athens

αρμόδια υπουργεία ο νομάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας.
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