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Αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία και πρόληψη τα θέματα συζήτησης 
στην συνεδρίαση του Σοπικού υντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  
 
   Μετά από πρόκληση του Δημάρχου Νίκου Καραπάνου συνεδρίασε σήμερα στο 
Μεσολόγγι το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου. στην συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δ/της του 2/39 Συντάγματος 
Ευζώνων Δ. Σπύρου, ο Διοικητής Αιτωλ/νίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Χριστόφορος Μπόκας, εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. Κ. Κακούσης, ο υπέυθυνος Πολιτικής 
Προστασίας ΠΕ Αιτωλ/νίας Ι. Τέγας, ο Αντιδήμαρχος Π. Σταράμος, οι Πρόεδροι 
Αγίου Ηλία Μ. Μπάλας, Αγ. Γεωργίου Η. Διαμαντόπουλος, Κατοχής Γρ. Τρούπος, 
Ευηνοχωρίου Ν. Ψεύτης,, Σταμνάς Χ. Καπελάρης, Γουριάς Χρ. Μέλλιος και 
Μεσολογγίου Α. Καζαντζή, εκπρόσωπος του Δασαρχείου καθώς επίσης ο Υπεύθυνος 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Χαράλαμπος 
Κιρκινέζος και υπηρεσιακοί εκπρόσωποι. 
   Αντικείμενο της συζήτησης που ακολούθησε, ήταν η αντιπλημμυρική και 
αντισεισμική προστασία και πρόληψη, καθώς όπως είπε ο Νίκος Καραπάνος, η 
παρατεταμένη ανομβρία καθώς και η ενεργοποίηση γεωλογικών φαινομένων με την 
εκδήλωση αλλεπάλληλων σεισμών στην περιοχή, απαιτούν ετοιμότητα και 
εγρήγορση. Και για τα δυο φυσικά φαινόμενα όπως είπε, ο συντονισμός ενεργειών 
των υπηρεσιών, η ενημέρωση και οι συγκεκριμένες δράσεις, μπορούν ν’ αποδειχθούν 
πολύτιμες στην προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους. 
Αναφορικά με την αντισεισμική προστασία, κρίθηκε πως είναι απαραίτητη λόγω της 
σεισμικής έξαρσης η ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των μονάδων σχολικής 
εκπαίδευσης, για τους τρόπους αντίδρασης και προστασίας. Για το λόγο αυτό, θα 
υπάρξει έγγραφο - πρόκληση προς τον ΟΑΣΠ προκειμένου να δρομολογηθεί κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια. Οι ίδιες οδηγίες, να απευθυνθούν και προς τους πολίτες με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων μέσω του τοπικού 
τύπου. 
Σε ότι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου «Κρούεται για μια ακόμη φορά ο κώδωνας του κινδύνου προς κάθε 
αρμόδιο κρατικό φορέα, καθώς για τα διαπιστωμένα από προηγούμενες καταστροφές 
προβλήματα πλημμυρών, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως μέριμνα. 
Συγκεκριμένα, οι πεδιάδες Μεσολογγίου και Οινιαδών κινδυνεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, 
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καθώς το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής τις μετατρέπει αυτόματα σε «λεκάνη απορροής» των 
υδάτινων όγκων των λιμνών Τριχωνίδας, Λυσιμαχείας και του ποταμού Αχελώου μέσω των 
δυο τάφρων Δ20 (Οινιάδες) και Δ7 (Αιτωλικό – Μεσολόγγι). Σε περίπτωση εκδήλωσης 
έντονων καιρικών φαινομένων, οι κίνδυνοι για τη ζωή των πολιτών και των περιουσιών τους 
είναι τεράστιοι. Για το λόγο αυτό, προειδοποιούμε ότι εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα προστασίας 
και αντιπλημμυρικής θωράκισης κατά μήκος της Ιόνιας οδού, οι περιοχές Χρυσοβέργι, Χαλίκι, 
Μπάνια Σταμνάς, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Ζεστή, Άγιος Θωμάς κ.α. κινδυνεύουν με 
ολοκληρωτική καταστροφή. Κι αυτό γεννά το ερώτημα γιατί το Υπουργείο Υποδομών ενώ 
μελέτησε, παρουσίασε και αποφάσισε την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 
ακόμη δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίησή τους. 
   Πέρα από τον πιθανό κίνδυνο της ολοκληρωτικής καταστροφή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στην περιοχή Μπάνια Σταμνάς (βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού) οι συνέπειες 
από την εισροή «γλυκών» νερών από τις λίμνες και τον Αχελώο μέσω των προαναφερόμενων 
τάφρων έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση στο οικοσύστημα, με την βιοποικιλότητα 
να απειλείται άμεσα λόγω διατάραξης της ευαίσθητης ισορροπίας. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι 
απογοητευτικά, αφορούν τη μείωση της αλιευτικής παραγωγής και κατ’ επέκταση τη 
συρρίκνωση του εισοδήματος των αλιέων. 
Επείγει η λήψη κάθε μέτρου προστασίας της περιοχής». 
      
 


