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Τείνει να ομαλοποιηθεί σιγά-σιγά η κατάσταση στα χωριά στην
περιοχή της Αλαγονίας, ενώ αύριο το βράδυ στο Δημοτικό
Συμβούλιο Καλαμάτας συζητείται ως πρώτο στην ημερήσια
διάταξη το θέμα των ζημιών και προβλημάτων από την πρόσφατη
κακοκαιρία στην Αλαγονία και σε άλλες περιοχές του δήμου.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του δήμου, “αρχίζει να
λειτουργεί ο εθνικός δρόμος” Καλαμάτας – Σπάρτης στον
Ταΰγετο. Ομως, όπως ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στα 2 – 3 σημεία
με τις καθιζήσεις μπορεί κάποιος να περάσει μόνο αν υπάρχει
μεγάλη ανάγκη από μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η υπηρεσία θα
παρακολουθήσει τις επόμενες ημέρες την εξέλιξη του
φαινομένου, για να δει πώς θα συμπεριφερθεί. Πάντως, για να
δοθεί στην κυκλοφορία, θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και να
εφαρμοστεί η κατάλληλη σήμανση.
Στην ανακοίνωση του δήμου αναφέρεται ότι “σε μερικές ημέρες
θα λειτουργήσει και ο κεντρικός δημοτικός δρόμος προς
Αλαγονία, που έχει καταρρεύσει σε κάποια σημεία. Σήμερα
αναμένεται να παραδοθούν τα συρματοκιβώτια και να
τοποθετηθούν άμεσα. Καιρό φαίνεται ότι θα πάρει η
αποκατάσταση του δρόμου από Αλαγονία προς Νέδουσα, όπου
υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν υπήρξε χωριό,
πάντως, που να ήταν ή να είναι αποκλεισμένο. Σήμερα (χθες)
κατά τις 11 το πρωί, λόγω κατολίσθησης, συστάδα δένδρων
απέκλεισε το δρόμο από Πηγές προς Αλαγονία και την
κυκλοφορία αποκατέστησε ο πρόεδρος της Αλαγονίας”.
Οσον αφορά τη συζήτηση στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, σε
υπόμνημα καταγραφής ζημιών και άμεσων ενεργειών, εκτιμάται

ότι “σε επίπεδο δήμου οι ζημιές που προκλήθηκαν σε δημόσιες
υποδομές, κυρίως δρόμους και κανάλια αποστράγγισης, σε
αγροτικές
καλλιέργειες
-εποχικές,
πολυετείς
και
χορτοδοτικές– σε αρδευτικές υποδομές, καθώς επίσης και σε
ιδιοκτησίες (οικίες, αποθήκες, αντλιοστάσια και κτήματα)
είναι της τάξεως πολλών εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να είναι
δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς το ποσόν αυτή τη στιγμή”.
Στην τεχνική έκθεση-περιγραφή επισημαίνεται ότι “επειδή το
φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, που σημαίνει ότι το μέγεθος των
ζημιών αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και επειδή
δημιουργούνται συνεχώς νέες κατολισθήσεις, δεν είναι δυνατή
αυτή την ώρα η οποιαδήποτε εκτίμηση αποκατάστασης του
συνόλου των ζημιών τόσο ως προς το κόστος δαπάνης τους όσο
και ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής τους”.
Σύμφωνα με την έκθεση, επεμβάσεις χρειάζονται: Στο κύριο
οδικό δίκτυο: Στον κεντρικό δρόμο Πηγές – Αλαγονία σε 3
σημεία, στον κεντρικό δρόμο Αλαγονία – Μαχαλάς σε 3 σημεία
και Μαχαλάς – Νέδουσα σε 2 σημεία, στην περιοχή του Λαδά,
στο δρόμο από Αρτεμισία προς Λαδά, στους δρόμους Δασάκι –
Παπάδες, στη θέση “Κούρμπα” και στη θέση “Αγιος Γεώργιος –
Πλάτανος”.
Στο δευτερεύον οδικό δίκτυο: Στο δρόμο Πηγές – Αγιοι
Απόστολοι, στο δρόμο προς Αγιο Νικόλαο Αλαγονίας σε 2 σημεία
και στο δρόμο προς Πάνω Μεριά Αλαγονίας.
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