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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ:
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΟΡΩΝΙ» ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η δεύτερη Επερώτηση που φέρνουμε από την Κεφαλονιά
και αφορά ζητήματα, περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας, ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες για τον
λαό. Για άλλη μια φορά αναδεικνύονται οι προτεραιότητες του κεντρικού κράτους και της Τοπικής
Διοίκησης και η υποταγή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα και αλισβερίσια. Επιλογή, που τους καθιστά
ανίκανους να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του λαού.
Στην Τ.Κ. Βαλεριάνου της Δ.Ε. Ελειού- Πρόννων του Δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, ο δρόμος που
οδηγεί στην παραλία «Κορώνι», αποτελεί για τους κατοίκους και τους επισκέπτες την μοναδική πρόσβαση
σε αυτήν από την ξηρά.
Η σημαντικότητα του δρόμου, αλλά και η πολύχρονη χρήση του από τους κατοίκους και τους
επισκέπτες, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με ευθύνη του Δήμου από το 1978 έχει διαμορφωθεί και
τσιμεντοστρωθεί και κάθε χρόνο συντηρείται, αλλά και μέσα από αυτόν περνάει το δίκτυο ύδρευσης της
Τ.Κ. Βαλεριάνου. Επίσης αποτελεί την μοναδική πρόσβαση για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όχι μόνο για
την κατάσβεση των πυρκαγιών και την παροχή βοήθειας στην συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και για τον
ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων από την υπάρχουσα πηγή υδροληψίας. Στην γύρω περιοχή με
βάση την παραλία που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες,
έχουν δημιουργηθεί και υπάρχουν μια σειρά μικρές επιχειρήσεις.
Η πρόσβαση στην παραλία από τον Σεπτέμβρη του 2020 δεν υπάρχει, μετά την τοποθέτηση βράχων
από ιδιώτη κάθετα του δρόμου, διεκδικώντας την ως ιδιωτική περιοχή.
Με βάση τα παραπάνω αλλά και σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και υδάτων - Γ.Δ. Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αργοστολίου, ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται δημοσίου συμφέροντος και ως εκ τούτου πρέπει
να είναι ανοιχτός, ιδιαίτερα μάλιστα εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.
Οι κάτοικοι της περιοχής με κινητοποιήσεις και λαϊκές συνελεύσεις που έχουν πραγματοποιήσει και
προγραμματίζουν νέες, απαιτούν με ομόθυμες αποφάσεις τους, από όλους τους αρμόδιους φορείς την
άμεση διάνοιξη του δρόμου. Όμως μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί, ταλαιπωρώντας την
τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες και βάζοντας σε κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή από το ενδεχόμενο
εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζουμε, ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π, θέσαμε ως Λαϊκή Συσπείρωση, μαζί με
άλλες επισημάνσεις, τους κινδύνους που ελλοχεύουν, από την μη προσβασιμότητα του δρόμου, στην
συγκεκριμένη περιοχή.
ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Περιφερειάρχης:
• Γιατί, ενώ γνωρίζει το θέμα, αφού πρόσφατα συζητήθηκε στο τελευταίο Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Κεφαλονιάς,
δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες;
• Τι μέτρα θα πάρει, για να διανοιχθεί άμεσα ο συγκεκριμένος δρόμος και να παραμείνει μόνιμα
ανοιχτός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής;

• Τι ενέργειες θα κάνει, ώστε άμεσα να αποκατασταθούν οι ζημιές στο οδόστρωμα για να είναι
προσπελάσιμος και να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή στην πηγή υδροληψίας, ώστε να
πραγματοποιείται απρόσκοπτα η υδροληψία των πυροσβεστικών οχημάτων;
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Υ.Γ.: Οι φωτογραφίες είναι από την περιοχή.

