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 Προς  τους  Υπουργούς,  

 α) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

 β) Υποδομών και  Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή 

 γ) Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη  

 δ) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

  Θέμα: «Ανυπολόγιστες ζημιές στην πόλη της Καρδίτσας, από το φονικό πέρασμα 

του κυκλώνα "Ιανός"» 

 

   

Κύριοι Υπουργοί, 

 
   Δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα του «Ιανού», τα χωριά της ορεινής Καρδίτσας συνεχίζουν να 

είναι ουσιαστικά αποκλεισμένα από πλευράς οδικής πρόσβασης, ενώ πιθανότατα τα έργα 

αποκατάστασης δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν πριν την έλευση του χειμώνα, με τους 

κατοίκους να έχουν ήδη  μείνει για ημέρες  χωρίς ρεύμα, ύδρευση και κινητή τηλεφωνία, 
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αισθανόμενοι  ότι έχουν γυρίσει στη δεκαετία του 1950 με τις έτσι κι αλλιώς ανεπαρκείς και 

παραμελημένες  υποδομές  στην περιοχή. 

   Οι εικόνες οι οποίες  καταγράφηκαν στα χωριά, τόσο στο πεδινό όσο και στο ορεινό τμήμα του 

Νομού Καρδίτσας αλλά και μέσα στην πόλη,  ήταν - το λιγότερο - αποκαρδιωτικές: παντού λάσπη, 

νερό, κατεστραμμένες περιουσίες, πλημμυρισμένα καταστήματα και δρόμοι, καλλιέργειες που 

θάφτηκαν κάτω από τα νερά, νεκρά ζώα σε ποιμνιοστάσια, δρόμοι και γέφυρες που υποχώρησαν 

από τη διάβρωση του εδάφους και τις κατολισθήσεις.   

   Ο Δήμαρχος Αργιθέας, κάνει έκκληση να μην ξεχαστεί η ορεινή Ελλάδα, ενώ  ο Δήμαρχος Λίμνης 

Πλαστήρα  αναφερόμενος  στις αρχικές αποζημιώσεις, τις  χαρακτηρίζει ως  «ψίχουλα»  για τους 

πληγέντες δήμους, αποζημιώσεις οι οποίες αυξήθηκαν μεν, δεν είναι εύκολο να απορροφηθούν 

δε και να εκταμιευθούν, ούτως  ώστε να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης.  

   Οι κάτοικοι της πληγείσας  περιοχής  μάλιστα  επισημαίνουν ότι  η  τραγική κατάσταση  συνεχίζει 

να επικρατεί στα ορεινά, όπου ακόμα και το σήμα στο κινητό τηλέφωνο είναι επί μακρόν  

πολυτέλεια, ενώ αρκετοί από τους αγρότες της περιοχής έχουν δει τη σοδειά τους να 

καταστρέφεται, οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να μεταφέρουν ζωοτροφές,  και ο  επερχόμενος  

χειμώνας   διαφαίνεται  λίαν οδυνηρός. 

 

        Δεδομένων των προαναφερθέντων ερωτάσθε: 

1. Θα αποζημιωθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της πληγείσας περιοχής; 

2. Ποια μέτρα  θα  λάβετε  για  την  άμεση  αποκατάσταση του ολοσχερώς  κατεστραμμένου  

οδικού δικτύου της περιοχής; 

3. Θα προβείτε  άμεσα  στην κατασκευή των απολύτως απαραίτητων αντιπλημμυρικών 

έργων,  που  ζητούν οι κάτοικοι της Καρδίτσας; 

4. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, έτσι ώστε η ορεινή Ελλάδα να μην παραμένει διαρκώς  

ξεχασμένη από την Πολιτεία; 

   



                                                                                                                     

                                                                                                                   Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                                                  

                                                                                                      Αγγελική   Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 

 

                                                                   

 

 

 




