
 
 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τους κκ Υπουργό Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών 

ΘΕΜΑ: Οι Γούβες Ιστιαίας-Αιδηψού Ευβοίας παραμένουν μη 

προσβάσιμες εδώ και 2 χρόνια 

Οι Γούβες είναι χωριό του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού στη βόρεια Εύβοια με 

πληθυσμό 438 μόνιμων κατοίκων. Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 κατά τη διάρκεια 

έντονης βροχόπτωσης, κατέρρευσε η γέφυρα στην είσοδο του χωριού η οποία 

ανήκει στον κεντρικό οδικό άξονα Χαλκίδας και αποτελούσε μέρος του εθνικού 

δικτύου Χαλκίδας – Ιστιαίας- Αιδηψού. 

Οι καταστροφές από την πλημμύρα σε υποδομές και περιουσίες ήταν μεγάλες 

και σε αυτές ήρθαν να προστεθούν και άλλες συνέπεια της φονικής πλημμύρας 

στο Λήλαντα ποταμό στις 9 Αυγούστου 2020. Ο ποταμός Βρύσας που διασχίζει 

τις Γούβες -εκτός από την γέφυρα- έχει σπάσει σε πολλά σημεία τον 

παράπλευρο δρόμο. Στην εκβολή του στενεύει επικίνδυνα ενώ υπάρχουν ακόμα 

αντικείμενα που δυσκολεύουν την ελεύθερη ροή του ποταμού.  

Το Μάιο του 2020 εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας η δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση βλαβών της Εθνικής οδού “Χαλκίδας-Ιστιαίας-Αιδηψού” στην 

περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου, μετά τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού» με 9-μηνο 

ορίζοντα ολοκλήρωσης. Η σύμβαση υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020 και 

φάνηκε ότι οι εργασίες ξεκινούν με καθυστέρηση το Γενάρη του 2021. 

Ωστόσο, δύο σχεδόν χρόνια μετά την πλημμύρα τα έργα δεν προχωρούν 

προκαλώντας πολλαπλά προβλήματα όχι μόνο στους κατοίκους των Γουβών 

αλλά και των όμορων οικισμών Αγριοβοτάνου, Ελληνικών, Βασιλικών, 

Τσαπουρνιάς και Αγδινών. Οι μαθητές των χωριών αυτών για να πάνε σχολείο 

αναγκάζονται να περνούν μέσα από χωμάτινες παρακάμψεις του δρόμου οι 

οποίες δεν είναι ασφαλείς. Σε κάποιες περιπτώσεις οι κάτοικοι αναγκάζονται 

να μπαίνουν πεζοί στην κοίτη για να περάσουν απέναντι. Η περιοχή είναι 

αποκομμένη και το χωριό έχει καταστεί μη προσβάσιμο και για τους επισκέπτες 

που θέλουν να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν τον ιστορικό αυτόν τόπο 

ανάμεσα στον Πύργο του Γεωργίου Δροσίνη και τα Οχυρά των Γουβών. 

Οι κάτοικοι έχουν καλέσει με έγγραφο-καταγγελία στις 3 Αυγούστου 2020 τον 

Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη και Δήμαρχο να προχωρήσουν τα 
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εξαγγελόμενα έργα υποδομών. Ζητούν τα αυτονόητα για τη βελτίωση της ζωής 

τους και για να μην αισθάνονται φόβο απέναντι στα φαινόμενα της φύσης.   

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Για ποιο λόγο δεν προχωρούν τα εξαγγελλόμενα έργα; Πότε θα 

ολοκληρωθούν; 

2. Ποια πρόνοια έχει ληφθεί για τα παιδιά των γειτονικών χωριών που 

προσεγγίζουν το σχολείο οδικώς μέσα από χωματόδρομο ή χειρότερα 

που διασχίζουν πεζά την κοίτη του ποταμού Βρύσα; 

3. Ποια έργα θα γίνουν στην εκβολή η οποία έχει στενέψει επικίνδυνα από 

φερτά υλικά και πότε; 

4. Θα αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες διαβρώσεις στο τοπικό οδικό 

δίκτυο; 

5. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την αποτροπή της διάβρωσης του 

εδάφους αποτέλεσμα παλαιών αλλά και της πρόσφατης μεγάλης 

δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Ιστιαίας-Αιδηψού; Έχουν εγκριθεί οι 

μελέτες για τα αντιπλημμυρικά έργα; Έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους; 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

 

Κρίτων Αρσένης 




