Δελτίο Τύπου
Αυτοψία στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της
Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2021
Στην Αιτωλοακαρνανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή
Συντονισμού της ΓΓΠΠ, Φοίβο Θεοδώρου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις
περιοχές που έπληξε η χθεσινή κακοκαιρία. Παρών στην αυτοψία, καθώς και στη
σύσκεψη που ακολούθησε, ήταν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Σπήλιος Λιβανός.
Ο Υπουργός είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο
Φαρμάκη, τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, Κωνσταντίνο Λύρο, καθώς και όλους τους
συναρμόδιους τοπικούς φορείς και ενημερώθηκε διεξοδικά για τις καταστροφές που
προκάλεσε η κακοκαιρία. Επισκέφθηκε επίσης τη γέφυρα στον ποταμό Εύηνο, η
οποία υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ στη συνέχεια προήδρευσε ευρείας σύσκεψης με
συμμετοχή όλων των παραπάνω στην έδρα της Αντιπεριφέρειας. Στη σύσκεψη
μετείχαν, επίσης, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Χριστιάννα Καλογήρου, οι Αντιπεριφερειάρχες Αθανάσιος
Μαυρομμάτης και Μαρία Σαλμά, ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας, Γεώργιος
Αποστολάκης, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, ο Δήμαρχος
Αμφιλοχίας, Γεώργιος Κατσούλας, ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γεώργιος Παπαναστασίου,
ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλειος Γκίζας και ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος
Κωνσταντάρας.
Ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε σε σχετικές δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της
αυτοψίας: «Με εντολή και του Πρωθυπουργού, κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη άμεσα
στην περιοχή, με δική μου συμμετοχή, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου. Σκοπός μας ήταν να
πραγματοποιήσουμε αυτοψία στην περιοχή και να έχουμε μια διεξοδική συζήτηση με
τους μηχανικούς όλων των Υπηρεσιών.
Σε λίγο θα έχουμε σύσκεψη για να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν στις
επιπτώσεις της καταστροφής εξαιτίας της κακοκαιρίας. Οι μηχανικοί ήδη μας
ενημέρωσαν για κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Θα τις εξετάσουμε ώστε το
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συντομότερο να δώσουμε λύσεις, να αποκατασταθεί η παροχή νερού στο Δήμο
Μεσολογγίου, ενώ ταυτόχρονα, να δώσουμε λύσεις και για τους κατοίκους της
περιοχής, οι οποίοι αναπόφευκτα χρησιμοποιούν την Ιονία Οδό.
Κατά την άφιξή μας με το ελικόπτερο κάναμε και μια αυτοψία πάνω από το φράγμα
του Ευήνου, γιατί έχει υπερχειλίσει. Οι μηχανικοί και εκεί μας δίνουν αισιόδοξα
μηνύματα ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Θα το παρακολουθούμε
βέβαια.
Είμαστε όλοι μας, η Πολιτεία είναι κοντά στους πολίτες, κοντά στα προβλήματα, ώστε
να δώσουμε άμεσες λύσεις. Η σημερινή μας παρουσία εδώ, αποδεικνύει για μια
ακόμα φορά ότι μόνο με συγκεκριμένες αυτοψίες εκεί που εμφανίζονται τα
προβλήματα μπορούμε να δίνουμε λύσεις, πάντοτε με τη βοήθεια των τοπικών
παραγόντων και των επιστημόνων μας, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η συνδρομή
τους είναι περισσότερο από αναγκαία».
Δείτε
από
αέρος
βιντεοσκοπημένο
https://bit.ly/3oLXNuy, https://bit.ly/3pSzzOP

υλικό:

https://bit.ly/3rTcmi6,
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