
 
 

Εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων Νήσων στη συνεδρίαση του Π.Σ. 18/12/2016 στο 
θέμα: Για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες στην Ζάκυνθο 

 
Οι πλημμύρες στην Ζάκυνθο στις /11/16 απέδειξαν την ανυπαρξία στοιχειωδών αντιπλημμυρικών 

έργων στο νησί αλλά και την παραβίαση βασικών τεχνικών προδιαγραφών στην κατασκευή δημόσιων 
έργων όπως πχ των επαρχιακών δρόμων που κατασκευάζονται χωρίς καμία παροχέτευση για τα νερά της 
βροχής. Συνυπάρχει η χρόνια εγκατάλειψη και αδιαφορία από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές για 
τον καθαρισμό χειμάρρων, τράφων και αυλακιών όπου βέβαια υπάρχουν, γιατί υπάρχουν μεγάλα τμήματα 
του επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου που δεν υπάρχουν αυλάκια παράλληλα με τον δρόμο.  

Οι ζημιές στη Ζάκυνθο είναι μεγάλες και ακόμα δεν έχουν φανεί σε όλο το μέγεθός τους. 
Στις συζητήσεις που έγιναν  από το κλιμάκιο του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης με κατοίκους, προέδρους 
Συμβούλους Τοπικών Συμβουλίων πλημμυρόπληκτων χωριών εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια και 
αγανάκτηση γιατί ενώ είχαν περάσει 7 μέρες από την πλημμύρα δεν γίνονταν ουσιαστικά παρεμβάσεις από 
τον Δήμο και την Περιφέρεια για να ανοιχτούν και καθαριστούν τουλάχιστον ορισμένα επικίνδυνα σημεία, 
ενώ κατήγγειλαν αυθαιρεσίες και καταπατήσεις που δεν ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Επίσης αναδείχτηκε το πρόβλημα ότι όσοι πλημμυροπαθείς έχουν πάθει ζημιά σε ζώα ή κότες – 
κοτόπουλα και κάνουν αίτηση αποζημίωσης στον ΕΛΓΑ για να τις κάνουν δεκτές απαιτείται να τα έχουν 
δηλωμένα. Πρόκειται για απαράδεκτη μεθόδευση του ΕΛΓΑ δηλαδή της κυβέρνησης μια και οι 
περισσότεροι μικροϊδιοκτήτες έχουν τα ζώα για οικογενειακή χρήση και κατανάλωση. 

Και από τις ζημιές στην Ζάκυνθο αναδεικνύεται ότι το καπιταλιστικό σύστημα, και τα κόμματα που 
το διαχειρίζονται συνειδητά αδιαφορούν για τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. 
Επίσης είναι γνωστό ότι έργα και δράσεις αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας δεν 
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες από την Ε.Ε. 
Το Π.Σ. Ι.Ν. απαιτεί από την κυβέρνηση: 

- Να δοθεί άμεσα σε όλους τους πληγέντες από τις πλημμύρες βοήθημα 600€ 
- Να δοθεί άμεσα αποζημίωση στο 100 % των ζημιών που υπέστησαν 
- Να ξεκινήσουν άμεσα έργα καθαρισμού και διευθέτησης χειμάρρων – αυλακιών και φρεατίων ώστε 

να έχουν διέξοδο τα νερά. Να αποκατασταθούν οι κατολισθήσεις. 
- Να χορηγηθούν επαρκή κονδύλια από την κυβέρνηση για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε 

όλο το νησί όπως π.χ. παροχέτευση λίμνης Μακρή, διευθέτηση ποταμιού Ροϊδου, υλοποίηση 
αντιπλημμυρικού έργου από Καλλιθέα-Αλικανά-Αλυκές κ.α. 

- Να ενταχθούν στο καθεστώς πολιτικής προστασίας και αποζημιώσεων οι ζημιές από 
ανεμοστρόβιλους που είναι ιδιαίτερα συχνοί στη Ζάκυνθο αλλά και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. 

Είναι αναγκαίο να υπάρξει η απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση για αντιπλημμυρικά έργα και στα άλλα 
Ιόνια Νησιά (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Κέρκυρα, Παξοί και στα άλλα μικρά νησιά). Για ορισμένα έργα 
υπάρχουν ήδη μελέτες που δεν υλοποιούνται γιατί δεν χρηματοδοτούνται όπως π.χ. στην Κέρκυρα :η 
τάφρος Κωτσέλα – το αντιπλημμυρικό έργο Περουλάδων- Σιδαρίου -Αγ. Ιωάννη-Καρουσάδων. 
Επειδή είναι γνωστή η αρνητική στάση της κυβέρνησης στη χρηματοδότηση τέτοιων έργων απαιτείται η 
κινητοποίηση του λαού της Ζακύνθου και των άλλων νησιών. 
 
 
 

                                                                                                                                                                         Θ. Γουλής 

Γ. Κορφιάτης 


